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Dit boek wortit eerbiedig opgedragen aan de
nagedachtenis van ds Jacob van Heusden
(1 757-1841), stichter     van de Maatschappil
tot bevordering van Welstand, voornamelijk
onder landlieden.



EEN WOORD VOORAF

In het voorjaar   van 1968 bereikte   mij bij monde   van   de   heer   M.   E.    V.    P.
Scholten van Aschat, sinds   4   juni 1920 (hoofd)bestuurslid   van de Maatschappij
tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder Landlieden, het verzoek mij
te willen belasten met het beschrijven van de geschiedenis van die Maatschappij,
zulks in verband met het feit dat zij in 1972 150 jaar zou bestaan. Aanvankelijk
heb ik gemeend aan dit verzoek niet te kunnen voldoen, omdat ik voorzag in
verband met mijn dagelijkse werkzaamheden niet de nodige tijd voor zulk een
studie te kunnen vinden. Die aarzeling werd nog versterkt door het feit dat, naar
mij werd medegedeeld, het zeer uitgebreide archief van de Maatschappij nog niet
was geinventariseerd en beschreven. Wel was daartoe door het bestuur inmiddels
opdracht gegeven; het archief zou binnen afzienbare tijd voor die beschrijving
en inventarisatie naar het gemeentearchief van Breda worden overgebracht. De
voor mijn studie noodzakelijke stukken zou ik niet alleen daar kunnen raadplegen,
maar het bestuur deelde mij mee, dat ik alle voor mijn onderzoek noodzakelijke
bescheiden desgewenst ook thuis raadplegen mocht. Dat ik, ondanks mijn aarzeling,
voor de op mij uitgeoefende aandrang om aan het verzoek gevolg te geven ben
bezweken, vond zijn oorsprong in de omstandigheid, dat ik begreep, dat op het
verschijnen van een beschrijving van de geschiedenis der Maatschappij van
Welstand    in     1972    door het bestuur bijzonder veel prijs werd gesteld,    en    ik
meende erop te kunnen vertrouwen, dat de inventarisatie en beschrijving van
het archief tijdig voltooid zouden zijn. Helaas Meek dit laatste werk zo veel tijd
te vorderen, dat de beschrijving pas in april 1972 - en dan nog slechts in
concept - gereed was (te laat dus om nog in deze studie te kunnen verwerken),
maar de heer J. M. F. IJsseling, assistent-gemeentearchivaris van Breda, die zich
met de inventarisatie en beschrijving had belast, heeft mij geregeld op mijn
verzoek voorgelicht over hetgeen ik in het archief kon aantreffen.

Na de opdracht tot het schrijven van de gewenste studie te hebben aanvaard,
ben ik begonnen met mij over de geschiedenis van de Maatschappij te orilnteren
aan  de  hand   van  een  met  het  jaar 1825 beginnende reeks gedrukte jaarverslagen
van de Maatschappij.   Deze   in 14 banden gebonden verslagen beginnen   met   de
,.aanspraak" van de voorzitter der Protestantsche Maatschappij ter bevordering van
Welstand, door o,idersteuning en voorlichting, onder welke naam de Maatschappij
in 1822 opgericht   is,   op   1    juni    1824   tot de derde Algemene Vergadering   der

Maatschappij gehouden. Weldra ontdekte ik, dat zich een voor mijn onderzoek
extra-verzwarende omstandigheid voordeed; de jaarverslagen waren in de eerste

decennia van het bestaan van de Maatschappij in een soort geheimtaal geschreven.
Ik kom daarop nog terug in het derde hoofdstuk van deze studie. Veel duidelijker
informatie verschaften mij de af en toe bij de jaarverslagen ingebonden toe-
spraken, door de (mede-)voorzitters der Maatschappij tot de Algemene Vergaderin-

gen gehouden. Deze werden, naar uit de jaarverslagen blijkt, in de jaren
1824-1830, 1832, 1834-1848 en 1850-1860 als aparte kleine brochures in druk
aan de leden toegezonden. Kennelijk waren zij ook voor propaganda-materiaal
bedoeld, hetgeen meebracht, dat zij soms v66r de druk op verlangen van de
Algemene Vergadering enigszins werden gewijzigd.   Daar   pas   in 1824 overgegaan
werd tot verspreiding van de „aanspraken" in druk, ontbreken de toespraken
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uit voorgaande jaren,  maar de teksten   van de „aanspraken"  d.d.   1   oktober   1822
en   3   juni    1823   vond ik terug   in het oudste Notulenboek.   In   1831   en    1849
werden de Algemene Vergaderingen zonder toespraken geopend en die van het
jaar   1833 werd wegens   de in hoofdstuk   V   nog te vermelden redenen   niet   in
druk   uitgegeven.   Dat  na   1860 werd gebroken   met de gewoonte de tekst  van  de
gehouden „aanspraken" als propagandamateriaal te verspreiden, vloeide aanvanke-
lijk  voort  uit  het  feit,   dat   ds  Th.   C. R. Huydecoper  die van 1860-1865 voorzitter
van de Maatschappij was, gewoon was altijd voorde-vuist-weg te spreken aan
de hand van losse aantekeningen. Manuscripten, die door de druk vermenig-
vuldigd konden worden, ontbraken   dus,   en    in 1862 moest ds Huydecoper zelfs
verklaren niet meer precies te kunnen mededelen, wat hij had gezegd, omdat hij
zijn aantekeningen kwijt geraakt was. 1

De zo-even genoemde geheimtaal van de oudste jaarverslagen en de aparte
verspreiding van de tot de Algemene Vergaderingen gehouden toespraken vonden
hun reden in het feit, dat men aanvankelijk de tegenstanders der Maatschappij
niet nauwkeurig over alle faits et gestes van de Maatschappij wilde voorlichten.
Nadat men in dit opzicht bijna alle terughoudendheid had laten varen, zag men
ook in, dat er geen motief meer was om de gehouden toespraken niet in de
jaarverslagen  op te nemen.   Daar alle jaarverslagen sinds 1824 bewaard gebleven
zijn, zijn daardoor    ook de teksten van genoemde toespraken sinds    1867    over-
geleverd. Helaas zijn verscheidene   voor    1860 als afzonderlijke brochures   ver-
spreide, gedrukte toespraken verloren gegaan en daardoor niet opgenomen kunnen
worden in de verzameling jaarverslagen, toen men deze heeft laten inbinden.
Zo ontbreken o.m. de „aanspraken" uit de jaren 1837,1844,1856, 1857 en 1859,
maar de manuscripten ervan vond ik terug in de portefeuilles met ingekomen
stukken. 2  Uit  een  in  1852  door de rooms-katholieke geneesheer-journalist  dr  J.  W.
Cramer (anoniem) uitgegeven Mdmoire sur les socidtds sicrdtes protestantes dani
les Pays-Bas, waarin hij o.a. de Maatschappij van Welstand heftig bestreed, kan
verder afgeleid worclen, dat hij enige in druk uitgegeven toespraken, waarvan wij
de teksten niet meer kennen, in handen gehad heeft. Helaas was hij - om het
zacht uit te drukken - niet altijd even betrouwbaar en geven de door hem
aangehaalde citaten uit die toespraken geen zekerheid, dat de sprekers zich inder-
daad zo uitgedrukt hebben als hij hun in de mond gelegd heeft. Van andere,
niet bewaard gebleven „aanspraken" is de inhoud ten dele terug te vinden in
het godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift De Katholiek uit de
jaren 1850-1858.1

1) Archief Welstand, voortaan afgekort als A.W., Ingekomen stukken  1862, no.  198.
2) A.W., Ing. St. 1838, no. 35; 1844, no. 228; 1856, no.'s 207 en 255, 1857,
no. 136 en 1859 no. 179.

3) De Katholiek, dl. XVIII (1850), blz. 38 vlg.; XIX (1851), blz. 167 vlg. en
XXVII   (1855),   blz.   190 vlg. (toespraken  van  mr  Loke,   d.d.   29   mei   1850  en   23
juni   1854);   dI.   XXII   (1852),   blz.   248   vlg.   en   313 vlg. (toespraken   van  prof.   dr
H. J. Royaards d.d. 18 juni 1851 en 9 juli 1852); dl. XXXII (1857), blz. 111
vlg. en dl. XXXIV (1858), blz. 313 vlg. en 378 vlg. (toespraken van prof. dr
N. C. Kist d.d. 7 juni 1855 en 12 juni 1857). Uit hetgeen Cramer in zijn hier-
boven genoemde Mdmoire  (blz. 74-75) meedeelde  over de „aanspraak"  uit   1846
kan afgeleid worden, dat toen de vraag opgeworpen is, hoe men zou kunnen
voorkomen, dat na de drooglegging van de Haarlemmermeer het grootste deel van
het nieuw-aangewonnen land in handen zou komen van rooms-katholieken.
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Nadat   ik   mij    aan   de   hand van genoemde 14 banden met jaarverslagen   over
de geschiedenis van de Maatschappij enigszins georienteerd had, heeft een gelukkig
gesternte gewild, dat ik een goede greep deed door mijn onderzoekingen voort

te zetten met het raadplegen van de duizenden brieven, die bewaard gebleven
bleken te zijn in de portefeuilles met ingekomen correspondentie. Zij verschaften

e mij een schat van informaties niet alleen over de Maatschappij zelf, maar ook
over degenen van wie die brieven afkomstig waren en die op verschillend niveau
een rol in de geschiedenis van de Maatschappij hebben vervuld. Het is zeker

geen toevallige coincidentie, dat die stroom van vaak zeer uitvoerige brieven,
dikwijls vol persoonlijke mededelingen over gebeurtenissen in de naaste kring
van de schrijvers - voor genealogen een „Fundgrube", waarop ik hen met nadruk

wil wijzen - opdroogt, zodra men elkaar met behulp van de spoorverbindingen
gemakkelijker persoonlijk kan ontmoeten. Maar tegelijkertijd gaan dan ook allerlei
berichten over de Maatschappij zelf ontbreken: men deed veel meer mondeling af,
en wanneer de telefoon meer en meer het gebruikelijke communicatie-middel
wordt, dan worden de schriftelijke berichten nog schaarser. Daarenboven was, naar
mij bleek, ds Vincent van Gogh - de grootvader van de beroemde schilder -,
die van 1828-1866 boekhouder (d.w.z. secretaris)   van de Maatschappij   was,   een
man die letterlijk alle bij hem ingekomen correspondentie bewaarde. Zijn opvolgers
zijn in dit opzicht veel selectiever te werk gegaan.

Dat   ds   Van   Gogh   in het archief   van de Maatschappij een brief   uit   1842   van
ds Pijzel te Dordrecht opborg, waarin deze hem mededeelde, dat hij hem een
bij die brief gevoegde afrekening deed toekomen, is nog begrijpelijk en zal zeker
niet moeten worden verklaard uit het daarin tevens vervatte verzoek aan ds Van
Asperen in Princenhage een bij die brief ingesloten slaapmuts terug te bezorgen,

welke hij bij zijn laatste verblijf in Breda „van dien hartelijken medebroeder

(had) geleend". Andere brieven, die evenmin voor de Maatschappij van veel
belang waren maar louter een begeleidend karakter hadden, bewaarde ds Van
Gogh ook. Daardoor vernemen wij en passant uit een brief van ds De Kanter

uit   Brielle   in   1848,   dat  de  zoon  van  ds   Van   Gogh, de latere predikant   ds   Th.
van Gogh, als proponent een gewenst beroep had misgelopen, omdat hij „on-
gelukkig... onder het spreken een klompje suiker of drop in den mond genomen
(had); 't geen aan de boeren de vrees gaf, dat er iets aan zijn spreekorganen

haperde". En aan die bewaarzucht van ds Van Gogh danken wij ook de mede-
dedeling   van   mr Both Hendriksen te Utrecht  in een brief   van 6 maart   1837:

„Onlangs is de kerkeraad van Brummen bij abuis naar Londen gestoomd,
meenende naar Zeeland te gaan, om eenen Predikant te hooren; daarop zoocira

mogelijk teruggekeerd en zoo casueel niet meer verkiezend te stoomen, is den
jongen Wildschut aan de Vuursche gaan hooren, die daarop beroepen is': Maar
waarom ds Van Gogh een aan hem gericht kattebelletje bewaarde, afkomstig van
de    heer    N. de Ridder te Wamel    d.d.    8    februari     1838,    is volkomen duister,
wanneer we in dat briefje alleen maar lezen: „Amice! Over den brief van den
Heer H(...) schrijf ik nader; ik wilde dat varken gaarne de keel afsteken.

Na complimenten, t.t. dR."
Ik wil het bij deze voorbeelden - enkele uit vele - laten. Niet geheel

onbegrijpelijk    is    het,    dat het hoofdbestuur    in 1898 besloot de boekhouder

(secretaris) maar te machtigen een groot deel van het toen op een zolder van
het Armkinderhuis te Breda opgeslagen archief op te ruimen. We mogen nu
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echter blij zijn, dat dit besluit - in tegenstelling tot soortgelijke beslissingen ten
aanzien van de archieven van andere, in deze studie nog te bespreken protestantse
genootschappen, waarmee de Maatschappij van Welstand jarenlang heeft samen-
gewerkt - toen niet ten uitvoer is gelegd. Naar ik vrees, zou dan ook heel wat
opgeruimd zijn, dat voor de geschiedenis van de Maatschappij van belang is.En dan zwijg ik nog maar over de talrijke, door mij in talloze brieven aan-
getroffen, maar daarin als spelden in een hooiberg verborgen gegevens, die voor
andere onderzoeken van belang kunnen zijn.

In de jaren waarin ik met mijn onderzoek bezig was, heb ik herhaaldelijk voor
verscheidene verenigingen voordrachten mogen houden over interessante vondsten
op allerlei gebied (vaderlandse geschiedenis, volksgeneeskunde, genealogie, post-historie e.d.), die ik in het archief van de Maatschappij had gedaan. Van
protestantse zijde is mij daarbij enige malen de vraag gesteld, waarom ik telkens
weer van „katholieken" had gesproken, terwijl ik toch „rooms-katholieken"
bedoelde. Men merkte dan op, dat toch alle christenen deel uitmaken van de
„Ene, Algemene - en dus Katholieke - Kerk". Mijn antwoord is altijd geweest- en ik stel er prijs op dit hier te herhalen - dat het m.i. alleen maar van
letterknechterij zou getuigen steeds van „rooms-katholieken" te spreken, als het
toch duidelijk is, dat dezen bedoeld zijn.

Er komen in deze studie vele staaltjes naar voren van de eenmaal ook in ons
land zo bittere verhouding tussen protestanten en katholieken. Zij behoren thans
gelukkig goeddeels tot het verleden. De agressiviteit van laatstgenoemde zijde was
niet zelden een reactie op een zeker niet minder felle anti-katholieke actie van
protestantse kant. Aan die actie heeft vele decennia ook de Maatschappij tot
bevordering van Welstand deelgenomen, - ja, zij heeft meer dan een halve
eeuw het werk van de Maatschappij goeddeels beheerst. De constatering, dat (lit
alles thans tot het verleden mag worden gerekend, gaat tegenwoordig dikwijls
gepaard met de opmerking, dat het „begraven van de strijdbijl" vooral zou moeten
worden verklaard uit de noodzaak gezamenlijk ten strijde te trekken tegen de steeds
meer om zich heen grijpende ontkerstening en het overal veld winnende ongeloof.Uit het archief van de Maatschappij van Welstand is mij echter gebleken, dat
ook in de tijd, waarin de Maatschappij naar buiten een sterk anti-papistische toon
aansloeg, haar daden zelf veel bezadigder waren - zodanig zelfs, dat de Maat-
schappij in het anti-papistische kamp niet zelden van lauwheid werd beschuldigd.
De oorzaak daarvan was, naar mijn onderzoek aantoonde, dat er onder de leden
altijd een stroming heeft bestaan, die de protestantse belangen krachtig wilde
verdedigen, maar van onverdmagzaamheid jegens de rooms-katholieken niets wilde
weten. Tegen  het  eind  van de vorige eeuw heeft, onder leiding  van  de  in   1894
tot voorzitter gekozen doopsgezinde Leidse hoogleraar, prof. mr W. van der
Vlugt, die stroming volledig de overhand binnen de Maatschappij gekregen.

Dit te hebben mogen constateren heeft het schrijven van dit boek tot een
bijzonder genoegen gemaakt. Dat genoegen zou desondanks zeker veel minder
groot zijn geweest, als ik daarenboven niet de zekerheid had gehad, dat heden
ten dage een boek als dit kan verschijnen, zonder dat men behoeft te vrezen,
dat oude wonden er opnieuw door opengereten zullen worden. In die overtuiging
ben ik bevestigd door de belangstelling en hulp die ik van den beginne af aan
zowel van protestantse als katholieke zijde bij mijn onderzoek heb mogen
ondervinden.
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Zo velen hebben mij met de grootste welwillendheid geholpen, dat het mijonmogelijk is hen allen bij name te noemen. Zij mogen, ieder voor zich, echter
van mijn gevoelens van grote erkentelijkheid overtuigd zijn. Toch zou ik aan
die gevoelens ernstig te kort doen, indien ik hier niet met grote dankbaarheid
melding zou maken van de onschatbare hulp en steun die ik heb mogen
ondervinclen van hein die zich bereid verklaard heeft als mijn promotor op te
treden. Toen het eerste ontwerp van dit boek in handen kwam van prof. dr
H. F. J. M. van den Eerenbeemt, hoogleraar in de politieke, economische en
sociale geschiedenis te Tilburg, vertoonde het, naar ik mij zeer weI bewust was,
alle sporen van het feit, dat het werk was geschreven door iemand die, bij
voortduring door zijn dagelijkse werkzaamheden belemmerd, met zijn tijd had
moeten worstelen. Door onder de kritische leiding van prof. Van den Eerenbeemt
de bouwstenen van mijn studie op vele plaatsen anders te schikken en een aantal
nieuwe aspecten toe te voegen slaagde ik erin een duidelijker schets van de
150-jarige geschiedenis van de Maatschappij van Welstand samen te stellen.
Daar juist in diezelfde tijd mijn dagelijkse werkzaamheden meer dan ooit beslag
op mij legden, zou zeker de technische uitwerking nimmer op tijd - d.w.z. voor
de  viering  van   het 150-jarige bestaan  van die Maatschappij in september   1972  -
de eindfase hebben bereikt, wanneer mijn promotor mij niet in talnjke opzichten
zijn hulp had verleend. Naar hem gaan dan ook mijn gevoelens van de
grootste dankbaarheid uit. De literatuur die ik op zijn aanwijzingen alsnog raad-
pleegde, maakte mij tot een veelvuldig bezoeker van de bibliotheek van het
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant te
's-Hertogenbc,sch en altijd vond ik daar mejuffrouw G. Dorenbosch en haar
assistentes bereid mij haar hulp te verschaffen. Dat mij in de afgelopen jaren
in de vaak zeer korte tijd die ik voor onderzoekingen vrij kon maken, steeds weer,
bijna op stel en sprong, door de ambtenaren op het Rijksarchief in de provincie
Noord-Brabant de door mij gewenste archivalia ter raadpleging voorgelegd werden,
heeft mij van dankbare verbazing vervuld; menig klein halfuur is door die nimmer
aflatende hulpvaardigheid nuttig besteed kunnen worden. Gelegenheid voor bezoek
aan andere archieven had ik zelden, maar des te groter is mijn erkentelijkheid
jegens mijn „strijdmakker op het gebied der genealogie", de gep. res. brigade-
generaal der cavalerie, de heer B. J. Buma te 's-Gravenhage, die op mijn verzoek
altijd bereid Week onderzoekingen in te stellen, waarvoor mij zelf de mogelijkheid
ontbrak. Dat mijn vriend drs J. B. A. van Haperen, rector van het St. Jans
Lyceum te 's-Hertogenbosch, ondanks de drukte van de examentijd, mij toch
heeft willen helpen door voor de Franse samenvatting te zorgen, heeft mij van
zo grote dankbaarheid vervuld, dat ik de woorden: „mille fois merci" maar als
een zwakke weerspiegeling van mijn werkelijke gevoelens beschouw. Niet minder
erkentelijk ben ik de Stichting Zuidelijk Historisch Contact voor het feit, dat zij
deze studie in haar serie heeft willen opnemen. Gaarne breng ik tenslotte dank
aan mej. M. Hiemstra en mej. A. Luysterburg die de registers samenstelden.

Op velen die mij op mijn verzoek voorlichting en hulp verschaften, moeten
mijn persoonlijke bezoeken, doordat ik in mijn tijd dikwijls zeer beperkt was,
vaak de indruk van een „overval" hebben gemaakt en ik besef zeer wel, dat ik
daardoor af en toe veel van hen heb gevergd. Daardoor zou het misschien ook
beter zijn dit .Woord vooraf" niet met woorden van dank, maar van verontschul-
diging te besluiten.   Hoe   meer de fatale   tijd   van het 150-jarige bestaan   van   de
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Maatschappij van Welstand naderde, des te meer was ik gedwongen een beroep
op de hulp van anderen te doen. Daarvan hebben vooral zij die ik hiervoor
afzonderlijk genoemd heb, de last ondervonden, maar zij reageerden altijd z6, dat
er naast mijn gevoelens van dankbaarheid nauwelijks plaats bleef voor andere
gewaarwordingen. Toch zijn mij deze niet vreemd geweest en herhaaldelijk heb
ik mij afgevraagd, of ik de grenzen van hetgeen ik van anderen mocht vragen
niet schromelijk overschreed. Het antwoord was voor mijzelf soms nauwelijks
meer twijfelachtig, maar de blijmoedigheid, waarmee ik desondanks steeds weer
voortgeholpen ben, was altijd zo groot, dat al mijn andere gevoelens door dank-
baarheid overstemd worden.

VUGHT (N.B.) W. de Vries
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ARCHIVALIA

Archief van de Maatschappij tot bevordering van Welstand, voor-
namelijk onder La,itilieden (voorlopig gedeponeerd op het gemeente-
archief te Breda).

Notulen van de oprichtingsvergadering van de Maatschappij ter bevordering
van Welstand door ondersteuning en voorlichting, gehouden te Breda op
18    juli 1822; notulen    van    de    1 e    tot 23e algemene   en de tussentijdse    ver-

gaderingen 1822 oktober    1   -   1844  juni   5.
Ook wel vermeld als Notulenboek I (inv. no. 1).

Notulen van de algemene vergaderingen van de Maatschappij van Welstand,
1845-1937. Ook wel vermeld als Notulenboek II en III (inv. nos. 2-3).

Notulen van de Commissie van Bestuur, 1825 april-1842 (inv. no. 4).

Notulen van de Permanente Commissie, 1843-1942 (inv. nos. 5-12).

Notulen    van de vergaderingen    van het Hoofdbestuur, 185 1-1934    (inv.    nos.
13-16).

Notulen van de vergaderingen van bestuurders en correspondenten der
gecombineerde ringen nrs. 36 en 40 te Nijmegen, 1841 juni-1865 mei (inv.
no. 751).

Ingekomen stukken bij het Hoofdbestuur en de Permanente Commissie,
1821-1949 (inv. nos. 18-103).

Register, later  (sinds 1894) doorslagen  van de verzonden correspondentie,  1822-
1950. Ook wel vermeld als Brievenboeken (inv. nos. 111-136).

Register van bestuurders, correspondenten en leden van de Maatschappij, 1824
(inv. no. 149).

Verslag van de verrichtingen naar aanleiding der algemene vergadering van
1850, (1850). Met bijlagen, o.a. Bericht omtrent de Nederlandsche Com-
missie voor Christelijk Onderwijs, 1850, en Rapport van de Commissie

betrekkelijk het lager schoolonderwijs, 1850 (inv. no. 164).

Verslag van de Nederlandsche Commissie voor Christelijk Onderwijs over de
vijfentwintig jaren van haar bestaan, uitgebracht in de jaarvergaderingen van
de drie protestantse maatschappijen, Unitas, Welstand en Christelijk Hulp-
betoon, 1875 (inv. no. 165).
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Alfabetisch register van door de Maatschappij geholpen personen, aangelegd
c. 1825, bijgehouden tot c.  1839 (inv. no.  166).

Stukken betreffende de opnaamstelling van de goederen der Maatschappij,
1826-1828 (in. no. 208).

Rapporten van de inspecties naar de toestand van de bezittingen en de onder-
steuningen van de Maatschappij, 1830-1956. Ook wel vermeld als Inspectie-
rapporten (inv. nos. 298-387).

Verslagen betreffende het christelijk onderwijs in de scholen te Maasbommel,
Appeltern, Bergharen, Wehl en Leeuwen over de periode 1875 juli - 1876
juni (inv. no. 389).

Kasboeken, 1826-1950 (inv. nos. 459-463).

Rekening-courant met de ondersteunden, 1866-1944 (inv. nos. 470-473).

Rekening-courant van  :le mobiele ondersteuningen, 1882-1943 (inv. nos. 47+
475).

Rekening van verlies en winst  over de jaren 1896-1946  (inv.   no.  481).
Balansboek   1896-1948  (inv.  nos.  482-483).
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563).
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Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage

Archief  van de Hervormde  Eeredienst   1804  (inv.  nos.   100  en   599).

Archief  van de Hervormde en Roomsch-Catholyke Eeredienst, Onderwijs   1829.

Archief Staten-Generaal: Registers van akten van aanstelling van generaliteits-
dienaren onder het zegel en cachet van de Staat (inv. nos. 12282 (1715-1722)
en 12284 (1730-1737).

Archief Staatssecretarie: Verbalen met bijlagen van de Koning (inv. no. 3706
(1832 juni).

Archief Ministerie van Binnenlandse Zaken, departement Onderwijs: Tracte-
mentsregister Onderwijs, 1819-1820.
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Rijksarchief in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch

Raad van Brabant,

„Versoeken van paepsche personen omme tot notarissen gecrelert te werden"
(inv. no. 1274).

Notari le archieven,

Notaris Willem de Raeff te 's-Hertogenbosch (inv. no. N 3110 (1738-1739).

Notaris Petrus Henricus van Fenema  te 's Hertogenbosch  (inv.  no.  N 3685
(april-juni   1)).

Notaris Johannes de Bergh te 's-Hertogenbosch (inv. no. N 3927 (1838)).

Notaris Jan Franciscus Cornelis Meyer te Hoogeloon c.a. inv. no. N 4487
(1837)).

Notaris Dirk Willem Molhuysen te Vught (inv. no. N 8301 (1838)).

Rechterlijke archieven

Hilvarenbeek, Diessen, Riel en Westelbeers, Registers van Transporten, ge-
loften, delingen enz. (inv. nos. R 79-91 (1747-1786)).

idem,  Register van Allerhande Zaken  (inv.  no.  R 174 (1700-1710)).

's-Hertogenbosch, z.g. „Bosch-protocol"   (inv.   no.   R   1688   (26 sept. 1699-31   dec.
1700)).

Oisterwijk, „Rolle der dinghtaelen" (inv. no. R 16 (171+1723) en R 28
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idem, Protocol van Transporten, obligatien, hypothecatien enz. (inv. nos. R
417-422 (1736-1758).
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Retroacta van de Burgerl#ke Stand
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Gedeponeerde archieven
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Gemeente-archieven

Breda

Bevolkingsregisters   1821   en   1828.

Deurne

Registers van de Burgerlijke Stand.

Hilvarenbeek

R6gistre de 1'6tat de la population  1810  (inv.  no.  3126).

Oud- en Nietile Gastel

Volkstellingsregister  1829  (inv.  no.  1410).

Tilburg
Notarieel protocol van notaris Johan Adriaan van Meurs Jzn. Senior (inv. no.
N 117 (1792)).

Archief van  de  Nederlandse  Hervormde  Kerk,  's Gravenhage

Archief van de Protestantsche Vereeniging onder de zinspreuk „Christeliik
Hulpbetoon": Notulenboeken.
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Ds.Jacob ran He:,sden (1757 - 1841)
Stichter van de Alaatschappij tot bevordering van W'elstand, enz.



HOOFDSTUK I

DE STICHTER DER MAATSCHAPPIJ
DS JACOB VAN HEUSDEN

(1757-1841)

§ 1.  Karakter en afkomst

Voor een eventuele voorspelling dat zijn naam in 1972 nog met
ere zou worden genoemd, zou ds Jacob van Heusden zelf waar-
schijnlijk alleen maar zijn schouders opgehaald hebben: een van
zijn eigenschappen t was, dat hij wars was van alles wat zelfs maar
naar ijdelheid zweemde. Daar hij zelf nooit anders heeft begeerd
dan een eenvoudig Brabants plattelands-predikant te zijn en zich
dan ook nooit op de voorgrond placht te stellen, zou na zijn dood
zijn naam vermoedelijk al spoedig in het vergeetboek zijn geraakt,
als hij niet de stichter was geweest van de vereniging waarvan het
lionderdvijftig-jarige bestaan de aanleiding was tot het schrijven
van dit boek. Die vereniging kreeg bij haar oprichting op 18 juli
1822 de naam „Protestantsche Maatschappij ter bevordering van
Welstand, door ondersteuning en voorlichting".   In   1830  werd  die
naam veranderd in „Maatschappij tot bevordering van Welstand,
voornamelijk onder Landlieden". Kortheidshalve werd evenwel aan-
vankelijk doorgaans gesproken van de „Protestantsche Maatschappij"
en later van de „Maatschappij van Welstand". Wie zich uit de

1) Zie o.m. B. Glasius, Godgeleerd Nederland, dl. II ('s-Hertogenbosch  1853),  blz.  92
Vlg.; J. P. de Bie en J. Loosjes, Biographisch Woordenboek van Protestantsche God-
geleerden in Nederiand, dl. III ('s-Gravenhage z.j.), blz. 798 vlg.; Nieuw Neder-
landsch Biographisch Woordenboek, dl. I ('s-Gravenhage 1911), kol. 1100 vlg.;
J· J. sprenger van Eyk, Jacob van Heusden in zijn verdienstelijk leven geschetst
(Rotterdam 1841); W. J· Huender-Bosch, Lijst van nakomelingen van ds Jacob van
Hetisden  en Wilhelmina Cornelia de Bruyn (Rotterdam 1952, stencil);  F. A. Holle-
man,    Stamboek Holleman, bijdrage   tot de kennis   van   ons   geslacht    +    1490   -
heden (Zutphen 1969), blz. 253 vlg. en biz. 410-411.
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literatuur met de persoon van ds Van Heusden enigszins vertrouwd
heeft gemaakt, ziet met enige verwondering, dat hij op een litho-

gravure die na zijn overlijden voor de leden van genoemde Maat-
schappij werd vervaardigd, afgebeeld staat met fier op zijn borst het
ridderkruis van de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hoe vaak
vraagt men zich dan af, zal die zo bescheiden ds Van Heusden zicli
aldus, getooid met dat kruis, aan den volke hebben getoondP Het
droevige antwoord moet luiden: Nooit, want de versierselen van de

onderscheiding, die koning Willem II hem bij besluit van 28 novem-

ber   1840   (no. 8) toegekend had, werden   hem pas thuisbezorgd  op
23 februari 1841. Dat was op de dag v66r zijn sterven, toen zijn
levensgeesten al bijna gelieel waren geweken. 2 Toen men genoemde

lithogravure deed maken, heeft men op het voorbeeld daarvan -
een nu nog bestaand schilderij - het ridderkruis eerst even laten
bijschilderen. 3

Het „verdienstelijk leven" van ds Van Heusden is in 1841 uit-
voerig geschetst door ds J. J. Sprenger van Eyk (1812-1903). Deze
was  hem  in   1839 als predikant  van de Nederduits Hervormde  ge-
meente van Hilvarenbeek opgevolgd. Van Eyk heeft hem goed
gekend, niet alleen omdat ds Van Heusden tot zijn dood in Hilvaren-
beek is blijven wonen, maar ook doordat Van Eyk zelf in 1839
getrouwd was met een kleindochter van zijn voorganger.

Van Eyk deelde al dadelijk mee, dat Jacob van Heusden op
30  januari   1757 in Hilvarenbeek was geboren uit aldaar gevestigde
„lieden in den deftigen burgerstand", een opmerking die typerend
is voor de tijd waarin Van Eyk zijn lofrede in het licht deed ver-
schijnen. Nederland vertoonde nog het beeld van een typische

2) Sprenger van Eyk, a.w., blz. 32 vlg.
3) Mr A. J· C. van Heusden te Amsterdam, in wiens bezit dit - volgens genoemd
litho door A. du Bois vervaardigde, maar ongesigneerde - schilderij thans is, heeft
het, tezamen met een schilderij van de echtgenote van ds Van Heusden, in 1969
laten restaureren. Daarbij zijn de versierselen van de ridderorde weer van het schilde-
rij verwijderd. Een exemplaar van de voor de leden van de Maatschappij vervaardigde
lithogravure werd in de Algemene Vergadering van de Maatschappij van Welstand
d.d.  6  juni   1841 te Dordrecht  in  het  Hof van Holland  (A.W., Ing. stukken   1841,
no.    84)  door  mr  C.  J. van Heusden  aan de Maatschappij geschonken  (J.  1841,  blz.
43). Besloten werd, dat het in elke vergadering zou worden opgehangen (A.W., Ing.
stukken  1841,  no.   162).
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standenmaatschappij en Van Eyk kon van zijn lezers verwachten,
dat zij, als mensen van hun tijd, voor standsverschillen bijzonder

gevoelig waren. Nu verschilden de criteria, waarop die indeling in
standen berustte, vaak belangrijk, niet alleen omdat plaatselijke
verhoudingen en tradities daarbij van grote invloed waren, maar
ook omdat het gevoel bij die indeling een rol van betekenis ver-
vulde. Op dat alles hier in te gaan zou veel te ver voeren. Met
terzijdelating van allerlei differentiaties 4  meen ik te kunnen volstaan
met de constatering, dat men in grote lijnen in ons land destijds in
elk geval twee duidelijk van elkaar onderscheiden standen kende:

enerzijds een maatschappelijke bovenlaag, gevormd door wat men
wel noemde de betere of fatsoenlijke stand - de stand van de
„gegoede", „deftige" of „aanzienlijke burgerij" - en anderzijds de
lagere volksklasse, in het spraakgebruik van die dagen ook wel „het
gewone of mindere volk" genoemd en vaak over 66n kam geschoren
met de destijds zo talrijke armen. Voorzover er tussen die twee grote

volksgroepen nog iets was, dat de naam middenstand verdiende,
bestond deze tussen-groepering voornamelijk uit kleine zelfstandi-

gen, door de spraakmakende gemeente ook wel betiteld als de
„nederige burgerstand". Zij die zich daarboven verheven achtten,
plachten de leden van die nederige burgerstand wel te beschrijven
als „oppassende, brave en eerlijke lieden", waarbij zij dan zelden
nalieten gewag te maken van „den Goddelijken zegen"', die bij
uitstek zou rusten op deze huns inziens zo „nijvere en nuttige men-
sen". Toch belette die zegen geenszins, dat het merendeel ervan in
weinig betere omstandigheden leefde dan het gewone volk, terwijl
zij die zich maatschappelijk beter konden handhaven, zo gering in
aantal waren, dat zij allen tezamen zich nauwelijks van dat „lagere
volk" onderscheidden. Een duidelijke aparte stand vormde deze
maatschappelijke tussenlaag dan ook niet. En door dat geringe getal

*n op grond van hun doorgaans bijzonder karig bestaan werden die
kleine zelfstandigen door de maatschappelijke bovenlaag veelal ook
maar eenvoudig tot „het volk" gerekend. „Armen" noemde men
niet alleen de werkelijk armlastigen (de mensen die door ziekten,

4) Voor uitvoeriger gegevens kan worden verwezen naar M. LF. Robijns, Radicalen
in Nederland, 1840-1851 (Leiden 1967), blz. 59 vlg. en 64 vlg.
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lichaamsgebreken of ouderdom niet in staat waren zichzelf vol-
doende inkomsten te verschaffen en deswege duurzaam onderhou-
den moesten worden door diaconieen en plaatselijke armbesturen),
maar ook heel wat kleine winkeliers, onvoldoende bezoldigde klerken
(„pennelikkers"), talrijke baasjes van s]echt renderende be(lrijfjes
en in het bijzonder ook de talloze valide handwerkslieden, die
nauwelijks aan de kost konden komen 6f doordat hun loon te gering
was 6f doordat zij geen werk konden vinden. Het inkomen van al
deze lieden was - voorzover zij enig inkomen genoten - veelal zo

klein, dat zij voor het overgrote deel ze]den het jaar konden door-
komen zonder bijslag uit een armenpot.

.Slechts in 66n opzicht stemden de „betere of fatsoenlijke stand
en „het mindere of lagere volk" met elkaar overeen: beiden beston-
den voor een niet onbelangrijk deel uit lieden die geld ontvingen
zonder ervoor te werken: eerstgenoemde stand omvatte onder meer
een steeds toenemend aantal renteniers, wier „werk" niets anders
dan een waardige tijdvulling was, en onder „het volk" telde men
talloze werklozen die uit de armenkassen ondersteund werden. Beide
standen onderscheidden zich overigens van elkaar niet alleen door
een geheel andere wijze van leven, maar ook door andere kleding en
taalgebruik. Volgens de toenmalige opvattingen waren de maat-
schappelijke verschillen door God geschapen - een zienswijze, die
Da Costa nog in zijn gedicht „1648 en 1848" onder woorden heeft
gebracht met zijn dichtregel: „God wilde 't onderscheid van gaven,
rijkdom, rangen". 5 Die zienswijze impliceerde,  dat het afgekeurd
werd, wanneer kinderen ernaar streefden „om zich boven den
stand hunner ouders te verheffen, en naar hoogeren staat of meer

"aanzienlijke betrekking te streven . Zulk een „zucht naar stands-
"verheffing werd in een door de Maatschappij tot Nut van t

Algemeen   in 1845 gepubliceerde   en   met een gouden erepenning
"bekroonde „prijsverhandeling van ds D. K. van Meerten zelfs een

9 I. J. Brugmails, Stapvoets voorwaarts (Bussum 1970). Zeer instructief is in dit
opzicht ook de toespraak van Nic. Sinderam tot de Algemene Vergadering van de
Maatschappij  tot  Nut  van 't Algemeen  d.d. 13 augustus 1822, Redevoering, over de
noodzakel#kheid van ordre in de zamenleving en (meer bijzonder) dat verschil van
Tang en stand in de maatschappij ter bevordering van alge,neen volksgeluk nood-
zakelijk is (Amsterdam   1822).
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zorgwekkend verschijnsel   en een verderfelijk kwaad genoemd. 6

Wanneer wij in die brochure lezen, dat het in hoge mate gewenst
moest worclen geacht, dat „de opvoeding in jeugdige jaren, eeniger-
mate althans, geevenredigd moest zijn aan den stand, in welken
men naderhand verkeeren (zou)" en dat „velen, die... tot hoogeren
stand in de maatschappij opklommen", daarin „bij onderscheidene
gelegenheden een mal figuur (maakten)" - zoals bijvoorbeeld „de
zoon van een bakker, smid of herbergier, die Predikant werd" - dan
begrijpen wij nog des te beter, waarom Sprenger van Eyk het
gewenst zal hebben geacht niaar meteen mede te delen, dat de
ouders van ds Jacob van Heusden in dat Brabantse dorp Hilvaren-
beck al tot „den deftigen burgerstand" behoord hadden.

Gezien onze tegenwoordige opvattingen zouden we aan die mede-

deling stilzwijgend voorbij hebben kunnen gaan, ware het niet dat
juist het ontstaan van de hier genoemde standentegenstelling van
be]ang is in verband met de geschiedenis van de Maatschappij van
Welstand. Daarenboven hebben de zo juist geschetste opvattingen
ook hun neerslag gevonden in de ietwat neerbuigende vorm, waarin

vele decennia lang de bestuurders van die Maatschappij hun
„sociale" werk plachten te verrichten ten aanzien van hen die zij,
bijzonder typerend voor genoemde opvattingen, aanvankelijk wel
noemden: „de vooriverpen hunner begunstiging", d.w.z. de door
de Maatschappij door ondersteuning voortgeholpen personen. Ken-
schetsend is in dit verband ook, dat - zoals later nog ter sprake
zal komen - volgens de eerste reglementen der Maatschappij deze
zich ten doel stelde die „ondersteunden" in liun stand tot de
„gewenschte welvaart" te laten komen. Over hetgeen „voor de
maatschappelijke behoeften van den (nederigen) burgerstand noodig
of nuttig scheen" werd in de hierv66r vermel(le brochure van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ook gesproken: men moest
de tot die stand behorende jongelieden „het gelukkige van hun

.stand doen inzien en er vooral voor zorgen, dat zij „in hunnen
"stand bleven en „geen hooger staat zouden gaan voeren dan hun

6) Over de Zi,cht naar Standsverheffing, beschouwd in verband met het Lager
Onderwijs (Leiden 1845).
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voegde". Diezelfde zienswijze werd ook in de eerste reglementen
van de Maatschappij van Welstand tot uit(lrukking gebracht.

Wat het ontstaan van die standentegenstelling betreft, moet erop
worden gewezen, dat  er tot het einde van de  18de eeuw toch  nog een
zeer belangrijke middengroep had bestaan, die, gevormd door talrijke
kleine kooplieden, ambaclitsbazen, schippers e.d., onder de Repu-
bliek der Verenigde Nederlanden een niet te verwaarlozen invloed

op liet maatscliappelijke leven had gehad. Daartoe hadden in
Brabant ook de door de Generaliteit aangestelde kleine protestantse
ambtenaren belioord. Die middengroep was zelfs de oorsprong
geweest van heel wat families, die in het midden van de 19de eeuw
tot de „deftige" of „aanzienlijke burgerij" werden gerekend. Maar
in de Bataafse en Franse tijd was tengevolge van de algemene daling
van de volkswelvaart hetgeen toen nog van die middengroepen
resteerde, voor liet overgrote deel tot armoede vervallen en in de

.daarop gevolgde decennia in het „lagere volk weggezonken. 7 Wat
ervan was overgebleven, was zo gering in aantal, dat het - zoals

ik al opmerkte - geen duidelijke, aparte volksgroep meer vormde.
Toen deze ontwikkeling haar beslag gekregen had, was het ook

niet meer „bon ton" eraan te herinneren, dat bepaalde families van
1,,

de „deftige burgerstana  nog niet zo h661 lang geleden uit die
vroegere middengroep voortgekomen waren. Onvoldoende historisch

begrip leidde ertoe, dat men een dergelijke herkomst uit een inmid-
dels bijna geheel in het „mindere volk" opgegane groep maar liever
verdoezelde.  Zelf  zou  ds Van Heusden  in   1832  op een vraag  naar
zijn voorgeslacht antwoorden, dat liem over zijn voorouders „niets
dan  legenden" bekend waren; 8  zells  in  onze  tijd  komt  het  nog
voor dat in genealogische publicaties door de auteurs wel wordt
meegedeeld, dat bepaalde voorouders schepen, armmeester, ouder-

ling e.d. waren, maar geen melding wordt gemaakt van door die

s) Men zie m.b.t. de ondergang der voormalige middengroepen: Brugmans, Stap-

roets voonvaarts,  blz.  7  en  15  vlg., en dezelfde schrijver,  Paardenkracht en mensen-
macht;  sociaal-economische  geschiedenis  van  Nederla,ul, 1795-1940 ('s-Gravenhage
1961) blz. 61 en 196, alsmede de tweede, herziene druk van zijn Welvaart en
Historie ('s-Gravenhage 1970), blz. 140 vlg. Voorts H. F. J· Al. van den Eerenbeemt,
Van Mensen jacht en Overheidsmacht (Tilburg 1970), biz. 4.
9 Huender-Bosch, a.w., blz. 144.
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„ambtsdragers" uitgeoefende, zeer eerzame beroepen als schoen-

maker, smid, kousen- of tabakswinkelier e.d. Wie dit weet, staat
altijd wat argwanend tegenover verklaringen, zoals de mededeling

van Sprenger van Eyk, dat de (voor)ouders van een achtenswaardig
burger uit het midden van de 19de eeuw in hun tijd al tot „den
deftigen burgerstand" behoord zouden hebben. Wel adstrueerde
Van Eyk deze mededeling door in een noot mede te delen, dat die
ouders waren geweest: Cornelis van Heusden, notaris en procureur,
en Johanna van de Plas, hetgeen op zijn tijdgenoten wel de nodige
indruk zal hebben gemaakt niet van wege die hun vermoedelijk
gelieel onbekende namen, maar door dat „notariaat en procureur-

1 "     1 1·             1                1sciiap . Dil onaerzoek is mij echter gebleken, dat Cornelis pas enige

jaren na Jacobs geboorte notaris in Hilvarenbeek werd en dat zijn
optreden als „procureur" zich lange tijd heeft beperkt tot kleine

zaakwaarnemingen bij de handel in onroerend goed, uitgeoefend
als bijverdienste bij de vervulling van een ondergeschikte betrekking
bij de dorpsgerechten van Oisterwijk en Hilvarenbeek.

In 1888 heeft een kleinzoon  van ds Jacob van Heusden, wiens  na-
"komelingen toen algemeen tot de „aanzienlijke families werden ge-

rekend, een Geslach tsregister  van de familie van Heitsden gepubli-
ceerd. Daarin werd - geheel overeenkomstig de genealogie-beoefe-

ning van die tijd - een poging gedaan de afkomst van de familie
Van Heusden terug te voeren op afstamming van de (in werkelijk-
heid reeds lang uitgestorven) midde]eeuwse Heren en ridders van
Heusden. Uit dat geslachtsregister blijkt, dat Jacobs vader op 12
december 1716 te Oisterwijk was geboren als zoon van een Wal-

.raven van Heusden. 11 Deze zou, volgens die genealogie, „houtvester
in Oisterwijk zijn ge,veest. Walraven was er evenwel sinds 1 mei
1716 eenvoudig „vorster", een titel die niets had te maken met het
Duitse woord „Forster", maar die in Brabant de gebruikelijke
benaming was voor een functionaris, die bij de dorpsgerechten het
werk verrichtte van een dienaar en bode en voorts ter plaatse van

') Zie ook: Nederland's Patriciant, dl. III (1912), blz. 155 vlg. Deze genealogie is,
wat de oudste generaties betreft, weinig betrouwbaar. Voor een verbeterde en aan-
gevulde genealogie zie men De Brabantse Leetiw, jrg. XVIII (1969), blz. 1 vlg.
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die gerechten met politiediensten belast was. 1° Johanna van de Plas,
de moeder van ds Jacob van Heusden, was een dochter van Jan van
de  Plas en de Tilburgse vorstersdochter Maria van Opstal. 11  Zij

was op 24 september 1719 in Oisterwijk gedoopt, waar haar vader
o.a. collecteur van bepaalde verpondingen, dus belasting-inner,
geweest was. De ouders van ds Van Heusden kwamen derhalve
voort uit de reeds genoemde middengroep van Brabantse kleine
ambtenaren - protestanten, die te midden van een overwegend
rooms-katholieke bevolking in allerlei opzichten op elkaar aangewe-
zen waren. Dat laatste kwam onder meer in talrijke onderlinge
huwelijken tot Uiting. Die onderlinge trouw zou nog lang rege]
blijven onder de protestanten in Brabant en op den duur tot steeds

grotere moeilijkheden - en zelfs hier en daar tot schadelijke
gevolgen voor het nageslacht - leiden. 12

Toen in 1730 de grootvader van ds Van Heusden, Walraven van
Heusden, door „hoogen ouderdom en impotentie" buiten staat was
geraakt om het „vorsterambt" van Oisterwijk waar te nemen, be-
noemden op 12 december van dat jaar de Staten-Generaal zijn
oudste zoon, Cornelis, tot vorster in Walravens plaats.  13   Men   moet
toen al goede verwachtingen van Cornelis hebben gehad, want hij
was bij zijn benoeming nog maar amper veertien jaren oud. Enige
jaren later begon hij als lasthebber van anderen - dus als „procu-

.reur  - voor de dingbank van Oisterwijk op te treden en al spoedig
ook voor eigen rekening te handelen in onroerend  goed. 14  Die

10)   R.A. Noord-Brabant, Oisterwijk   R    16,   acte   d.d.    1    mei    1716. De benoeming
dateerde van 22 april 1716 (A.R.A. 's-Gravenhage, Commissieboeken der Staten-
Generaal, inv. no. 12282, fol. 27). Op 27 april 1716 was hij beedigd. Blijkens
De Brabantse Leeuw, jrg. XVIII (1969), blz. 126 was Walraven van Heusden te-
voren (als gepasporteerd militairp) waard geweest in de herberg „De Stockvis" bij
de forten Isabella en St. Anthony in de Vrijheid van 's-Hertogenbosch.
11) De Brabantse Leeuw, jrg. XVII (1968), blz. 164.
12) H. J. F. Wesseldijk, Protesta,its kerkelijk leven, in Het Nieuwe Brabant, dl. III
('s-Hertogenbosch 1955), blz. 117. In het jaarverslag van de Maatschappij van Wel-
stand  over  het  jaar   1946   (blz. 8) waarschuwde Scholten van Aschat  nog eens tegen
de gevolgen van de „te nauwe bloedverwantschap bij het personeel der pachters

.

van de Maatschappij in Brabant en het Land ran Maas en Waal; zie ook jaar-
verslag  1954,  blz.  4.
13) A.R.A. 's-Gravenhage, Commissieboeken der Staten-Generaal, inv. no. 12284,
fol. 34v.
14) R.A. Noord-Brabant, Oisterwijk, R 417 vlg. (passim).
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handel, die hij lang heeft voortgezet, 15 heeft hem kennelijk geen
windeieren gelegd. Voor zover mij is kunnen blijken, bezat zijn
vader nauwelijks enig bezit en Johanna van de Plas schijnt bij haar
huwelijk ook niet veel aangebracht te hebben. Uit het feit, dat haar
grootvader van moederskant, de Tilburgse vorster Anthony van
Opstal,  op   17  juni  1700  -  d.w.z. twee jaren  v66r  zijn  dood  -  zijn

weinige aardse bezittingen overdroeg aan zijn oudste zoon Govaert
tegen de verplichting om, na voldoening van een schuld ad f 1300-,
zijn ouders en verdere familie nog voor een tijd van twaalf jaren te
alimenteren, 16 volgt wel, dat Johanna van de Plas van moederskant
niets zal hebben geerfd. Dat Cornelis' schoonvader gegoed was, is
mij evenmin gebleken. Maar dank zij zijn handel in onroerend goed
kon Cornelis van Heusden zich op 14 september 1751 de bezitter
noemen van vijf huizen en verscheidene percelen bouw- en grasland
in zijn geboorteplaats. 17 Daar kwam dan nog bij hetgeen hij inmid-
dels aan huizen en land elders (met name in Hilvarenbeek) had
verworven en daarenboven nog het geld dat hij, blijkens verschil-
lende acten in het rechterlijke archief van Hilvarenbeek, tegen
schuldbekentenissen placht uit te lenen.

Ruim acht jaren nadat Cornelis van Heusclen op 10 juli 1740
met Johanna van de Plas in Berlicum was getrouwd, heeft hij zich
met zijn gezin in Hilvarenbeek gevestigd. Die verhuizing moet
plaats gehad hebben nd de geboorte van zijn zesde kind in april 1748
en v66r die van zijn derde zoon, de latere notaris in Someren,
Johannes Martini van Heusden (1749-1815). 18 Volgens het in 1740
versclienen tweede deel van de Tegenwoordige Smat der Vereenigde
Nederlanden, waarin de Generaliteitslanden werden besproken, was
Hilvarenbeek toen een „bloeiend vlek", dat „stadsgewijze met ver-

.scheiden' schoone Huizen betimmert  was. Daar werd Cornelis van
Heusden beedigd klerk ter secretarie en als zodanig trad hij ook op
als plaatsvervangend secretaris van de heerlijkheid Hilvarenbeek,
Diessen,  Riel en Westelbeers. 19  Niet lang daarna mocht hij  het

15)   R.A.  Noord-Brabant,  Hilvarenbeek,  R  79  t/m  91  (passim).
16)   R.A. Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch,  R  1688,  fol.  277.
17)   R.A. Noord-Brabant, Oisterwijk,   R  421,  fol.   112v.
18) De Brabantse Leeuw, jrg. XVIII (1969), blz. 5 en 6.
19) R.A. Noord-Brabant, Oisterwijk, R. 420, fol. 173.
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genoegen smaken door de Raad van State te worden benoemd tot
deurwaarder bij dat college en op 25 september 1759 volgde zijn
benoeming tot notaris te Hilvarenbeek. Hij was er later nog schepen
en  in 1779 stadhouder  van de „drossaard" 20, d.w.z. plaatsvervanger
van degeen die onder die titel als hoogste autoriteit optrad namens
de beide heren van Hilvarenbeek c.a.. Cornelis' oudste in leven

gebleven zoon (van zijn veertien kinderen zijn er acht op jeugdige
leeftijd overleden), Johannes van Heusden (1745-1798), begon zijn

loopbaan als substituut-secretaris van Eersel, Duysel en Steensel,
maar werd  op 21 maart 1770 secretaris  van  Hoge- en Lage-Mierde
en in 1793 tenslotte zelfs drossaard van Hilvarenbeek. Als we nu
nog weten, dat de jongste zoon van Cornelis van Heusden - ook
Cornelis genoemd (1758-1835) -, na reeds zij het niet zonder
strubbelingen 21  op jeugdige leeftijd tot diaken  te zijn benoemd
en  in het einde  der   18de  eeuw als president-schepen de „dingbank
van Hilvarenbeek" te hebben voorgezeten, aldaar op 24 mei 1835
als fungerend vrederechter van het kanton Hilvarenbeek overleed, 22
dan is het duidelijk, dat ds Jacob van Heusden voortkwam uit een
kring die geleidelijk tot „den deftigen burgerstand" was gaan be-
horen. Wel zullen bij Jacobs geboorte zijn ouders nog niet geheel
hetzelfde aanzien als later hebben genoten. 23 Zeker is evenwel dat,
toen deze zoon blijk gaf van wat Sprenger van Eyk noemde „on-

"gemeenen lust tot de letteren en wetenscnappen en van een „bij-
zondere gezetheid tot het Leeraar-ambt", door zijn ouders aan dat
„betamelijke verlangen" zonder bezwaar kon worden voldaan,

m) Als deurwaarder wordt hij vermeld: R.A. Noord-Brabant, Oisterwijk, R 422, fol.
193 en 296v; R 490 en 491 (passim). Zie voor zijn aanstelling tot notaris: R.A.
Noord-Brabant,  N  3110.  P.  C. de Brouwer, Geschiedenis van Hilvarenbeek tot  1813
(Hilvarenbeek 1947), vermeldt  hem  op  blz.  86 als stadhouder  van de drossaard.
31) R.A. Noord-Brabant, Retroacta van de Burgerlijke Stand van Hilvarenbeek, inv.
no. 12, fol. 83v.
22) Hij woonde er op het „stamhuis" aan het Vrijthof. Dit huis, dat nog lang te
Hilvarenbeek als het „notarishuis" bekend gestaan heeft, is thans (na fraaie restau-
ratie) in gebruik als R.K. pastorie. Zie voor een foto van v66r de laatste restauratie:
De Brouwer, a.w. tegenover blz. 60 en het maandblad De Nederlandsche Leetiw,
jrg. LXVII (1950), no. 11.
") Over de broer van Cornelis van Heu*len sr., de vorster Willem van Heusden
(1721-1766), die maatschappelijk veel minder goed slaagde en wiens schulden na
zijn dood goeddeels door Cornelis werden betaalcl, liet een procespartij zich in 1752
nog zeer laatdunkend uit: R.A. Noord-Brabant, Oisterwijk, R 28, fol. 5vlg.
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,,dewijl het" - volgens Van Eyk - ,,aan gene middelen daartoe
ontbrak".

§ 2.  Opleiding en hull'elijk

Na eerst op de Latijnse School te 's-Hertogenbosch uitgeblonken
te  hebben ging Jacob van Heusden  in 1772 theologie studeren  te
Leiden. De open geesteshouding waarvan hij later ook als predi-
kant blijk gegeven heeft, moet hem ook reeds in zijn studententijd
hebben bezield. Immers door Van  Eyk 24 weten wij, dat destijds de
vurige ratriot Johannes Henricus van der Palm (1763-1840), later
hoogleraar te Leiden en in de Franse tijd Agent voor de Nationale
Opvoeding, tot Jacobs boezemvrienden behoorde, terwijl hij - naar
wij uit andere bron weten 23 - toen tevens warm bevriend geweest
is met zijn sterk aan het Oranje-huis verknochte confrater J. W.
Busing (1761-1830). Voor deze zou hij het in 1802 openlijk op-
nemen toen het erom ging hem te herstellen in het predikambt te
Gouda. dat Busing in 1795 door zijn verbanning uit die stad op
grond van zijn fel-Orangistische houding had verloren.

Door een beroep naar St. Oedenrode keerde Jacob van Heusden
in 1783 voorgoed naar Brabant terug. Hij werd er op 19 december

1783 adjunct-predikant van de in 1776 blind geworden ds G. van
Nouhuys.  Op 7 maart   1784  werd  hij  er zelf predikant.   Nog  acht
jaren zou liij in St. Oedenrode het Woord des Heren blijven be-
dienen.

Aaii  zijn  vrijgezellenbestaan  kwam  op  6  juli   1790 een einde.  In
 liddelburg Iverd toen zijn liuwelijk gesloten met Wilhelmina
Cornelia de Bruyn (1759-1854). Doordat de genealogische gegevens

26over hemzelf en zijn naaste familie zich tot v66r enkele jaren
voornamelijk hebben beperkt tot zijn eigen persoon en zijn nakome-

lingen, en over zijn voorouders in de mannelijke lijn maar weinig

-4) Sprenger van Eyk, a.w., blz. 9 en 10.
1·') J. C. van der Does, Een recalcitrant Predikant tijdens de Fransche over-
heersching, in Historia, jrg. VII (1941), blz. 57 vlg., in het bijzonder ald. blz. 62,
zie ook Huender-Bosch, a.w., blz. 137.
-w) Zie thans echter De Brabantse Leettiv, jrg. XVIII (1969), blz. 1 vlg.
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mededelingen verschaften, is bij velen de onjuiste indruk ontstaan

die nog in 1947 door Scholten van Aschat onder woorden wer(1
gebraclit, toen hij voor de in dat jaar gehouden Algemene Vergade-

ring van de Maatschappij van Welstand sprak over de oprichting
van  die  Maatschappij   in   1822. 27 Volgens deze spreker trouwde  ds
Van Heusden „eenigszins boven zijn couche" en hij illustreerde dit
met de opmerking, dat volgens de familieoverlevering „de jonge
vrouw eenige moeite had om in de Rooische pastorie te wennen aan
het feit, dat de woonkamer met zand bestrooid was". Vermoedelijk
berustte die indruk ook op hetgeen haar oudste zoon mr C. J. van
Heusden, de latere president van het provinciaal gerechtshof van
Noord-Brabant (1791-1872), in zijn op 1 november 1864 op schrift
gestelde Korte Levens-herinneringen heeft verteld over zijn moe-
der. 28 Hij verhaalde, dat Wilhelmina Cornelia de Bruyn een dochter
was „van een aanzienlijk koopman op de West-Indien, Pieter de
Bruyn" 29  en   „door haar huwelijk   eene zeer bijzondere stands-

verwisseling onderging". Gedurende ruim 30 jaren gewoon aan het
leven in Zeelands hoofdstad, zag zij zich op eenmaal verplaatst op
een dorp, in een haar geheel onbekend gewest. De pastorie stond
in de kom der gemeente, maar lag toch geheel afgezonderd en een-
zaam. Daar leefde zij, als af- en opgesloten, onder geheel „ander

"soort van menschen, andere gewoonten, gebruiken, levenswijze enz.
Gewoon aan stoelen met gevulde zittingen, aan mahoniehouten tafel,
tapijt en geplafonneerde kamers met meubelgordijnen, moest zij nu
tevreden zijn met matten stoelen en geboend eikenhouten tafel in
kamers, waarin de balken der bovenverdieping zichtbaar waren, de
muren wit bekalkt en de vloeren onbedekt. In plaats van groenten
en andere levensbehoeften dagelijks te kust en te keur te kunen
aanschaffen, moest men wachten op hetgeen de tuin des zomers

opleveren zou, de inmaak des winters zou geven en was het veel,
indien er tweemaal 's weeks vlees  of  spek te krijgen  was.

27) J. 1947, blz. 17 vlg.
28)   Bladz#den   :tit   de   Geschiedenis   va,1   1791   tot   1872,   ter   gedachtenis   aan   den
80en verjaardag van Mejuffrouw Wilhelmina Cornelia van Heusden, Haar en de
Familie  aangeboden (5 September  1905),  blz.  13 vlg Korte Levens-herinneringen
(Uit een handschrift van I November 1864).
29) De Nederlandsche Leeuw, jrg. LXXXVII (1970), kol. 26.
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Het heeft geen enkele zin - en het is daarenboven ook nog
ondoenlijk - nu nog te gaan onderzoeken of er, wat hun sociaal
niveau betreft, een groot onderscheid heeft bestaan tussen ds Van
Heusden en zijn vrouw. Mijn indruk is dat, indien er enig verschil
in welstand heeft bestaan, dat onderscheid toch niet bijzonder groot

is geweest. Van het fortuin van de aanzienlijke koopman op de
West-Indien, Pieter de Bruyn, was vermoedelijk na de Vierde

Engelse Oorlog niet veel meer overgebleven. Van zijn drie dochters,
die hij bij zijn dood achterliet, trouwde alleen de jongste, en dan
nog met een eenvoudige Brabantse dorpspredikant. Wegens hun
rijkdom gezochte huwelijkscandidates zijn de meisjes De Bruyn dus,
naar 't schijnt, niet geweest. Hun broer Johan de Bruyn (1748-
1798) is zelfs van 1783-1792 onder een steeds toenemende schulden-
last gebukt gegaan en in laatstgenoemd jaar nauwelijks aan een
faillissement ontkomen. 30 Wel waren de De Bruyns, in vergelijking
met ds Van Heusden, van veel deftiger kom-af, 31 maar Wilhelmina
Cornelia de Bruyn heeft toch nooit blijk gegeven zich daarop maar
enigszins te willen verheffen. Zeer illustratief is in dit opzicht een
brief van haar hand van 23 oktober 1832 aan haar schoonzoon, de
Waspikse fourage-handelaar Gerrit Vermeulen (1798-1840). Deze
had  in   1832  door koop enige bezittingen  met de daaraan verbonden

heerlijke rechten van Eethen en Meeuwen verkregen. Deze aan-
winst schijnt voor hem aanleiding te zijn geweest om zich als „Heer
van Eethen en Meeuwen" ineens te gaan interesseren voor de af-
komst en het familiewapen van zijn vrouw. In twee gelijktijdige
brieven  van 23 oktober  1832 nu feliciteerden zijn schoonouders,  elk
voor zich, hem met de aanwinst, maar wat de gegevens over hun

30) G.A. Tilburg. N 117, akten no's 133 - 135 en 137 (28 febr. - 2 maart 1792).
Johan de Bruyn was in 1776 gehuwd met Arnolda Catharina Bles (1756-1835),
wier ouders - de Tilburgse notaris Cornelis Bles en Marthe Cathdrine Peneux
(Gebert) - destijds mede door het bezit van Surinaamse plantages tot de rijkste
families in Tilburg behoorden. Men zie De Nederlandsche Leeuw, t.a.p. en het in
1971 verschenen gedenkboek van de Nederlandse Genealogische Vereniging (Onze)
Voorouders en hun werk, blz. 233 vlg. Door de ontreddering van de West-Indische
Compagnie als gevolg van de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) werd ook de
familie Bles zwaar getroffen. Vermoedelijk heeft diezelfde oorlog ook zware schade
aan de familie De Bruyn bezorgd, doordat de handel op West-Indie toen stil kwam
te liggen.
31) De Nederlandsche Leeuw, t.a.p.

13



voorgeslacht betreft, deelden zij hem opmerkelijk gelijkluidend mee,
32dat de geslachtsregisters van hun familie zoek geraakt waren.

Kennelijk stelden zij er geen prijs op, dat verschillen in stand, die
inmiddels al lang waren verdwenen, nog Keer eens opgerakeld
zouden worden.

Men kan zich dan ook afvragen, of mr C. J. van Heusden daar
nog wel aan gedaclit heeft, toen hij in zijn Korte Levens-kerinnerin-
gen sprak over de „zeer bijzondere standsverwisseling" die zijn
moeder door haar huwelijk onderging. M.i. moet deze vraag reeds
daarom ontkennend worden beantwoord, omdat mr Van Heus(len
die „standsverwisseling" toeschreef aan de verhuizing van Middel-
burg naar St. Oedenrode. Of om het nu maar eens heel duidelijk te
zeggen: die standsverwisseling sproot in feite alleen maar voort uit
de verhuizing van de Middelburgse stadsjuffer De Bruyn naar
hetgeen men elders in den lande wel neus-ophalend het donkere
Zuiden placht te noemen. Mr Van Heusden drukte zich wat voor-
zichtiger uit door te spreken van een aan zijn moeder „geheel on-
bekend gewest", bewoond door een „geheel ander soort van
menschen" dan waaraan zil, als dochter van een overzees reder, tot
dan toe gewoon was geweest, - lieden met „andere gewoonten,
gebruiken, levenswijze enz.". En inderdaad vormde de zeer sober

levende, overwegend rooms-katholieke boeren-bevolking van het
Brabantse Rooi een geheel ander slag mensen dan de veelal wel-
varende boeren van de vette Zeeuwse klei. Hier, op de schrale
zandgronden, zag zij - om te spreken met mr Van Breugel in zijn
Beschreeve  Staat  van  de  Meijerije  (1794) - nooit  een  „Boer  die  wel
uitgedosch t  met  een   Vest off Camizool toegeknoopt  met digt op-een
staande uitgewerkte silvere knoopjes en een schoone wijd gestof-
feerde Broek waarop tA'ee zo geen vier silvere Knoopen zoo groot
als een drie Gulden uitblinken, rijden in een fraaij geverft Boeren

32) Huender-Bosch, a.tr., blz. 144 en 146. De aldaar (blz. 143) door C. C. Mulder
gemaakte opmerking, dat ds Van Heusden en zijn vrouw belangstelling gehad zou-
den hebben voor genealogische vragen, lijkt me wat te veel gezegd. M.i. was veeleer
het tegendeel het geval: zie Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, dI. XXIII
(1969),  blz. 70. Zeker  is,  dat  er  in  1832  nog wel degelijk een geslachtsregister  van
de familie De Bruyn bestond, dat in 1970 in het bezit was van Ir W. C. van Heus-
den te Maarn (De Nederlandsche Leemz., t.a.p., k01. 21), zodat we de mededeling
van zijn betovergrootmoeder over het „verloren raken" ervan minstens met een kor-
reltje zout moeten nemen!
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karretje off Chais bespannen met een weeldrig paardje na zijn Land-
goed om aldaar een oog te slaan op zijn blinkend Vee grazende tot
de Knien in een heerlijk stuk weijland". De boeren die zij in St.
Oedenrode zag, waren in vale blauwe kielen geklede zandboeren,
die - zoals in een bericht van 13 april 1801 wordt beschreven -

·1 1voor het merendeel al als „jongens voor t einae nunner wasdom

stijf en krom gearbeid" waren op hun land, dat - volgens mr Van
Breugel - „door kunst, arbeid en messie van schraale heijde tot het

voortbrengen van eenige pijltjes Gras of Hooij bekwaam gennaakt
was". 33

Als we alleen maar afgaan op deze en dergelijke berichten over
de toestanden der landelijke bevolking in oostelijk Noord-Brabant
in het laatst van de achttiende en het begin van de negentiende
eeuw, dan is daarop slechts het woord „allerdroevigst" van toe-
passing. We krijgen dan het beeld van een bijna algemene en
bittere armoede. Maar het is bijzonder leerzaam die berichten ook
eens te vergelijken met een beschrijving van diezelfde toestanden
in het begin van de twintigste eeuw. P. A. Barentsen, die van 1904
tot 1916 als huisarts in Bergeyk werkzaam is geweest, heeft aan de
levenswijze van de boeren, die hij in zijn praktijk van nabij kon
gadeslaan, een interessante studie gewijd. Het resultaat daarvan
legde hij neer in zijn in 1935 verschenen boek Het oude Kempen-
land. 34 Vergelijkt men de berichten over de Oost-Brabantse boeren-
bevolking uit vroegere tijd eens met Barentsens mededelingen, dan

blijkt, dat er nog maar weinig verschil was. Toch heeft Barentsen
er met nadruk tegen gewaarschuwd uit de levenswijze van die door
liem beschreven plattelanders nu maar voetstoots de conclusie te
trekken, dat men hier te doen zou hebben met paupers, die allen

op de rand van een bittere armoede leefden. Wat niet-Brabanders of

stedelingen veelal beschouwden als een bewijs van armoede of erger
was vaak alleen maar een uiting van bijzondere zuinigheid. Van de
vele bewijzen die Barentsen daarvan heeft gegeven, noem ik hier
alleen maar de maaltijden van die Brabantse boeren. De Oost-
Brabantse zandboer bakte liever zijn brood met het meel van de
door hemzelf geteelde rogge dan met tarwemeel, dat hij zou moeten

33) Historia Agrictiltitrae, dl. II (1954), blz. 117; dl. VIII (1965), blz. 439.
*) P. A. Barentsen, Het oude Kempenland (Groningen-Batavia 1935), blz. 75 vlg.
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kopen. Hij was er van oudsher aan gewoon door eigen teelt te
voorzien in zijn dagelijkse behoeften 35 en bleef daaraan de voorkeur
geven, 66k nadat door betere verbindingen het eeuwenoude isole-
ment van de Brabantse dorpen verbroken was. Als een toonbeeld
van verkwisting beschouwde hij het de in eigen bedrijf bereide boter
en andere produkten van de stal in het eigen gezin te gebruiken.
Zijn normale avondmaaltijd bestond uit aardappelen met olie en
pap 36 Zulk een maaltijd was ook gebruikelijk bij betrekkelijk wel-
varende boeren. Men kan er een afbeelding van vinden op het
bekencle schilderij van Vincent van Gogh, Boerenmaaltijd bij lamp-
licht, ook wel De Aardappeleters genoemd. Het door Van Gogh
geschilderde tafereel vormt op zichzelf dus geenszins, zoals men
vaak heeft gemeend, een bewijs van de „bittere armoede" waarin
in het einde van de vorige eeuw nog het overgrote deel van de
bevolking der Brabantse zandgronden zou hebben geleeM, al be-
hoorden de door Van Gogh afgebeelde personen wel tot de „smalle
gemeente" van Nuenen. 37

In het dagelijks leven van de boeren in oostelijk Noord-Brabant
speelde geld dan ook geen grote rol. Men had het alleen nodig om
datgene te kopen wat het eigen bedrijf niet voortbrengen kon
(kruidenierswaren, zondagse kleding, werktuigen), en om er, voor-
zover men pachter was, de pacht mee te betalen. Voorzover men
het verder niet uitgaf aan het betalen van belasting, voor godsdien-
stige doeleinden, caf6-bezoek en feestelijke gelegenheden, werd het
gebruikt voor uitbreiding van het bedrijf of opgepot voor tijden van
misoogst, als spaarpenning voor de oude dag, dan wel om huwende
kinderen ermee aan een eigen bedrijfje te helpen. 38  Om  dit  geld

35)  Barentsen, a.w., blz.  79,134 en 227.
") Dit gold ook voor menige latere boer, gevestigcl op een hoeve van Welstand,
zoals mij nog door een ooggetuige werd verzekerd. Men zie ook de inspectie-rappor-
ten  in het archief  van die Maatschappij  uit  I 835 (m.b.t. ondersteuning  no.  21   te
Dinther)  en   1841 (m.b.t. onderst.  no.  59 te Hilvarenbeek)
") Men zie m.b.t. de op dit schilderij afgebeelde personen: Gens Nostra, jrg. XXVI
(1971), blz. 426 en 427 (met reproducties).
38) Barentsen, a.w; blz. 80. Een uitstekend kenner van het Brabantse boerenleven
vertelde  mij uit eigen wetenschap,   dat   toen   rond   1900   uit 66n familie te Nuenen,
die altijd was beschouwd als behorende tot de „armelijke gemeente", vijf zonen be-
trekkelijk kort na elkander gingen trouwen, elk hunner een eigen boerderijtje mee-
kreeg.
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binnen te krijgen werd alle melk tot boter verwerkt en die boter
verkocht. Zelfs een enigszins welvarende boer wachtte zicli er
wel voor zijn welstand tot uiting te brengen door uiterlijk vertoon
op stoffelijk gebied. Niet alleen de neiging tot zuinigheid, maar ook
de vrees zich door ongebruikelijke opschik bij de buurt belachelijk
te maken, speelde bij dit alles een rol.

Barentsen heeft er ook op gewezen, dat de Brabantse boer door-
gaans geen enkel begrip had van de waarde van arbeid en tijd.
Het was voor hem doodgewoon dat hij, om in zijn behoeften te
voorzien, met zijn gehele gezin dagelijks van kort na zonsopgang
tot  een  of  twee  uren na zonsondergang moest werken 39;  hij  was
rotsvast overtuigd, dat hetgeen hij daardoor verkreeg hem „niets
kostte". Bij dat werk werden de kinderen al vroeg ingeschakeld en
zelfs in Barentsens tijd kwam er van geregeld schoolbezoek weinig
terecht. Wanneer de avond gedaald was, liet de gebrekkige ver-

lichting met primitieve olielampjes bij de herd geen belangrijke
werkzaamheden meer toe. Men ging vroeg naar bed en las niet of
weinig. Nog in het begin van onze eeuw waren de meeste Oost-
Brabantse boeren praktisch analfabeet, want het weinige dat men
op school had geleerd, was men op den duur weer vergeten. Een
der gevolgen van dat verschijnsel was, dat er volgens Barentsen zelfs
in zijn tijd onder de overwegend rooms-katholieke boeren-bevolking

nog veel van ouder op ouder overgeleverd bijgeloof bestond. Dat
bijgeloof werd mede bevorderd door de afgeslotenheid, waarin toen
nog vele Brabantse dorpen ten dele verkeerden. In geisoleerde ge-
bieden, waarin men zicll afhankelijk gevoelde van de natuur en
door gebrek aan ontwikkeling geen juist begrip had van het verband

der dingen die men om zich heen zag gebeuren, placht doorgaans
een heilige vrees voor mysterieuze bovenaardse machten te be-
staan. 4° Dit was geen typisch Oost-Brabants verschijnsel, maar viel

39) Hetzelfde werd reeds verhaald door mr C. van Breugel in zijn Beschreeve Staat
van de Meyerye (1794), in Historia Agriculturae, dl. VIII (1965), blz. 439 en 440.
·10)   Barentsen,   a.w.,   blz.   75,   76   en 80. Hetzelfde werd verteld   door ds Stephanus
Hanewinkel (1766-1856) in zijn anoniem uitgegeven Reize(n) door de Majorij van
's Hertogenbosch  in  de  jaare(n)   1798  en  1799  (2 delen, Amsterdam  1799  en  1800).
Hanewinkel die door zijn vaak hatelijke betoogtrant veel aanstoot bij de katholieken
wekte, schreef ten onrechte de door hem gesignaleerde bijgelovigheden toe aan het
rooms-katholieke geloof.
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overal te constateren waar de bevolking in afgeslotenheid leefde.
Al die nog door Barentsen beschreven toestanden maken het dui-

delijk, dat de bevolking waaronder de jonge vrouw van ds Van
Heusden bij liaar verhuizing van Middelburg naar St. Oedenrode
in 1790 terecht   kwam, inderdaad andere gewoonten, gebruiken,
levenswijze, enz. kende, dan waaraan zij in Zeeland gewoon was
geweest. Alaar daaruit en uit de door mr Van Heusden gegeven
beschrijring van de Rooise pastorie mogen we toch niet de conclusie
trekken, dat dit dorp in een geheel onbekend gewest een soort
Brabantse gribus zou zijn geweest: het was nog altijd de voormalige
hoofdstad van Peelland - een van de kwartieren van de Meyerij -
en een woonplaats die Jacobus Kok in het 23e deel van zijn Vader-
lands Woordenboek in datzelfde jaar heeft beschreven als „zeer digt
betimmerd met een aantal fraaie huizen, vooral aan eene ruime
plaats of markt". Volgens een door Van den Eerenbeemt weer-
gegeven staat  van  het  Welvaartsniveait  in de Meierij, 1791-92 41
was het op Schijndel na de meest bevolkte gemeente van Peelland,
zij het dan dat ruim 18% van de ingezetenen behoorde tot de
onvermogenden en bedeelde armen. Eens was het de zetel van een
rijk kapittel geweest. Wat later in de familie-overlevering der Van
Heusdens telkens weer zou opduiken als een „schamele pastorie"
was in oorsprong een niet onaanzienlijke, voormalige woning van de
heren van dat kapittel, t.w. de huize „Stompershoek". De burger-
lijke gemeente had  dit huis in 1741 aangekocht en  het tot predi-

kantswoning laten verbouwen.  In   1742  had  ds Van Nouhuys  in  dit
oud-Brabantse huis zijn intrek genomen en na ds Van Heusden
zouden er nog vier andere predikanten in wonen, totdat het in 1861
zou worden vervangen door een op diezelfde plaats gebouwde
nieuwe pastorie, het tegenwoordige hotel „Stompershoek". 42  Het

pleit alleen maar voor de goede smaak van ds Van Heusden en zijn
vrouw, dat zij die voormalige kanunniken-woning met typisch oud-
Brabants interieur niet alsnog gingen inrichten overeenkomstig de
laatste snufjes van het aan de jonge vrouw zo vertrouwde Zeeuwse

stedelijke milieu. Zij meubelden het met Brabantse meubelen

41) Brabantia, jrg. VII (1958), blz. 317 vlg.
42) W. van Rooij, St. Oedenrode (St. Oedenrode 1968), blz. 14-15 en 31.
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(matten stoelen en geboende eikenliouten tafel), en wat overigens
de door mr Van Heusden gesignaleerde afgezonderde en eenzame
ligging betreft - „Stompershoek" was door een, zij het toen nog
smal, straatje verbonden met de markt, die er op 50 meter afstand

vanlag!

Begrijpclijk is evenwel, dat de vrouw van ds Van Heusden zich
in die haar zo volkomen vreemde omgeving vaak eenzaam en ver-
laten zal hebben gevoeld, vooral wanneer haar man voor ambts-

bezigheden afwezig moest zijn. Tussen katholiek en protestant be-
stond een scherpe scheiding en van veel aanloop en een gezellige
vriendinnen-kring was in St. Oedenrode geen sprake. Anders dan

haar man, die zelf was opgegrocid op het Brabantse platteland, kon
zij er maar moeilijk wennen. Daarentegen was ds Van Heusden
zozeer Brabander in hart en nieren, dat hij nooit heeft getaald naar
een standplaats iii het westen des lands en beroepen naar Vlissingen
en  Arnemuiden  - het geboorteland  van zijn vrouw! - afwees. 43

Zowel in zijn eerste standplaats als later in Hilvarenbeek leefde hij,
volgens de woorden van zijn kleindochter Wilhelmina Cornelia van
Heusden,  „met zijn Middelburgsch vrouwtje... allergelukkigst...
in hunne besclieiden huishouding, eenvoudig maar toch netjes in-

gericht", overeenkomstig zijn eigen mening, dat „tevredenheid met
niet meer dan het noodige beter was dan alle schatten, met
pronkerij". 44

Zo bescheiden heeft ds Van Heusden altijd geleefd, dat zijn
nageslacht, dat er een andere levensstijl op na hield, hem wel „arm"
genoemd heeft. Maar het beging daarbij de fout naar zijn uiterlijke
Trijze van leven zijn werkelijke financiele omstandigheden af te
meten. Ik wil nu niet te veel waarde hechten aan het feit, dat hij
bij de duconfiture van zijn zwager Johan de Bruyn in februari 1792
voor de betaling van een schuldenlast van meer dan f 4000,- het
geld meteen op tafel kon leggen: dat geld kan mede afkomstig zijn
geweest van Johans zusters, die tezamen met ds Jacob de schuld-
eisers van Johan de Bruyn hadden laten oproepen door middel van
een advertentie in de 's-Hertogenbossche Courant. Maar wanneer

1») Sprenger van Eyk, a.w., blz. 12 en 38 (aant. 13).
44)  Bladzijden uit de geschiedenis van  1791  tot  1872,  blz.  4.
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wij weten, dat er tenminste een jaar is geweest, waarin hij zijn
salaris niet uitbetaald  kreeg 45  en toch nooit armoede geleden heeft;
dat hij zijn drie zonen een universitaire opleiding kon geven; dat
hij later aan de Maatschappij van Welstand enige malen niet on-
aanzienlijke bedragen heeft voorgeschoten; dat hij uit eigen beurs
twee boerderijtjes te Hilvarenbeek aankocht, die hij - zelf verre van
onverdraagzaam - aan „Roomsch-gezinden" ten gebruike gaf om
hen voor materiele ondergang te behoeden 46, dan wordt het duide-
lijk, dat hij werkelijk niet zo „arm" was, als zijn nageslacht vaak
heeft beweerd. Zelfs indien het waar is, dat liij door de tiercering
zwaar werd getroffen 47,  dan  is  hij  die  slag toch aardig te boven

gekomen. M.i. was ds Van Heusden ook in zoverre een echte

Brabander, dat hij zuinig van aard was en door een sobere wijze van
leven niet liet blijken, hoe - misschien mede door hetgeen zijn
vrouw bij hun huwelijk nog aangebracht had - zijn financiele
omstandigneden in werkelijkheia waren. Voor zijn uit het regenten-
milieu van de Zeeuwse hoofdstad voortgekomen vrouw moet, ook
wat betreft de door haar man zo op prijs gestelde, eenvoudige wijze
van leven, de aanpassing niet gemakkelijk zijn geweest.

§ 3.  Predikant te Hilvarenbeek

In   1792  werd  ds Van Heusden beroepen naar Hilvarenbeek,  waar
hij geboren en opgegroeid was en waaraan hij derhalve veel dierbare

herinneringen had. Daarenboven woonden daar nog in het z.g.
·1   -I   ··

„notarisnuls ziln ouders, twee zijner zusters en zijn jongste broer
Cornelis van Heusden, terwijl in Lage Mierde zijn broer Joliannes
met zijn 66k uit Middelburg afkomstige vrouw en in het nabij-
gelegen Tilburg zijn zwager Johan de Bruyn, als hoofd van een
groot gezin, gevestigd waren. Iii Hilvarenbeek zou Wilhelmina
Cornelia de Bruyn zich dus niet langer „als af- en opgesloten onder
een geheel ander soort van menschen" behoeven te gevoelen. Het
is derhalve begrijpelijk, dat het beroep naar Hilvarenbeek door ds

45) Korte Levens-herinneringen, blz. 25
46) Sprenger van Eyk, a.iv., blz. 27.
47) Korte Levens-herinneringen, blz. 25.
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Van Heusden met graagte aanvaard werd. Hij verhuisde erheen per
boerenkar door zand en heide, want behalve de keiweg van 's-Her-
togenbosch naar Best waren er destijds in Brabant nog geen goede

wegen.  Op  6  mei   1792  werd  ds Van Heusden als predikant  in  zijn
geboortedorp bevestigd.

Deze nieuwe standplaats blijkt voor Sprenger van Eyk een gerede
aanleiding te zijn geweest om zijn lofrede op ds Van Heusden te
beginnen met een lyrische beschrijving van „het fraaije Meyerijsche
dorp Hilvarenbeek". dat hij roemde als „gelegen aan (le uiterste

grenzen van ons Vaderland met vruchtbare akkers en lommerrijke
.

bosschen , al voegde hij er meteen maar aan toe, dat dit zo „bekoor-
lijke oord" lag, „zoo als met meer plaatsen het geval (was), te mid-

"den eener zandwoestenij gelijk . In werkelijkheid evenwel waren
volgens een rapport   uit    1766 48   die   in   het   oog   van   Van   Eyk   zo
vruchtbare akkers „zoo schraal, dat er geen hooi (wies) voor voedsel
van het vee" - een mededeling die volledig wordt bevestigd in twee
inspectie-rapporten van bijna honderd jaren later in het archief van
de Maatschappij van Welstand. 49 Door die „zandwoestenij" er om-
heen lag Hilvarenbeek ook zeer afgezonderd. Wie van Hilvarenbeek
naar Oirschot, Tilburg of 's-Hertogenbosch wilde gaan, kon zo'n reis
vaak nog het best te voet ondernemen, want in Brabant waren de
met karresporen doorgroefde zandwegen in de zomer door hun
mulheid en in de winter door de modeler moeilijk te berijden. Maar
wat het maken van voettochten betreft, waren de Van Heusdens

bepaald niet voor een kleintje vervaard. Toen in 1802 een felle
onderlinge twist de hervormde gemeente van Gouda verscheurde
en ds Van Heusden daar onverwachts als vredestichter verscheen,
bleek dat hij de tocht van Hilvarenbeek naar Gouda helemaal te
voet had gemaakt. Na met succes zijn vredesmissie te hebben vol-
bracht, verdween hij ongemerkt, per pedes apostolorum terug-
kerend naar Hilvarenbeek. 50 In zijn jongensjaren liep mr C. J. van

4')   De Brouwer,  Geschiedenis van  Hilvarenbeek tot  1 8 1 3,  blz.  83  en  84.
49)   A.W.,  Inspectierapport   1859,  fol.   1:   „In 't algemeen  valt  op de vruchtbaarheid
van den grond te Hilvarenbeek  niet te roemen"; idem  1861   fol. 22v. „Hilvaren-
beek behoort tot de meest onvruchtbare streken zelfs in cle hooge Meyerij".
50)   Sprenger  van  Eyk,  a.w.,  blz. 18; Huender-Bosch,  a.w.,  blz.  136  en  137;  Van  der
Does, Een recalcitrant Predikant tijdens de Fransche overheersching, t.a.p., blz. 57
Vlg.
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Heusden vaak van Hilvarenbeek naar 's-Hertogenbosch en later,
toen hij in Leiden studeerde, ging hij niet zelden te voet van
Gorinchem naar zijn ouderlijk huis. 51

Het leven in Hilvarenbeek was bijzonder eenvoudig. Ook daar
zal het een kunst zijn geweest nog tweemaal per week vers vlees
of spek op tafel te krijgen. Maar in elk geval betekende de verhui-
zing daarheen in zoverre een vooruitgang, dat in de nieuwe stand-
plaats een ruime pastorie met ten minste 66n geplafonneerde kamer
direct aan het Vrijthof kon worden betrokken. Dit nu nog bestaande,
uit 1717 daterende  huis met kamers ter weerszijde  van de voordeur
en een bovenverdieping  aan de straatkant 52  was  wdl  geschikt  om
daarheen de stoelen met gevulde zittingen, mahoniehouten tafels,
tapijten en meubelgordijnen uit Middelburg over te brengen. Of dit
ook is gedaan, verhaalt de historie niet. Mogelijk hadden zij na de
ddconfiture van Johan de Bruyn al inmiddels een andere bestem-

ming gevonden...
De kudde die in Hilvarenbeek toevertrouwd werd aan ds Van

Heusden vormde te midden van de boeren-bevolking in zekere mate
wel een 61ite. Zelf verte]de later mr C. J. van Heusden, dat, toen
hij jong was, de „zoogenaamde fatsoenlijke klasse" in Hilvarenbeek,
op 66n uitzondering na, geheel uit hervormden bestond. 53  Dat
dankten - evenals elders in Brabant - die protestanten aan het feit,
dat zij bijna allen ambtenaren-families vormden. Doordat de Repu-
bliek der Verenigde Nederlanden haar overwinning op Spanje
vooral te danken had gehad aan het vastberaden calvinistisch verzet

en dientengevolge aan de Nederduits-Gereformeerde (of Hervormde)
Kerk een overheersende positie toegevallen was, waren allen die
geen aanhangers waren van die - wat men toen noemde - „enige,
ware Christelijke Gereformeerde Religie" over het algemeen van
alle ambten uitgesloten. Die uitsluiting deelden de katholieken met
alle andere „dissenters", zoals de lutheranen en doopsgezinden
(welke ]aatsten er niet onder leden, omdat zij op grond van hun
geloof geen ambten begeerden), de joden en (sinds 1618) ook de

61)   Bladzijden  uit  de geschiedenis  van  1791  tot  1872,  biz.  5.
a:) Brabants Heem, jrg. XII (1960), blz. 133 vlg. (met foto op blz. 134).
53) Korte Levens-herinneringen, blz. 20 en 21.
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remonstranten. Dit monopolie van de „heersende kerk" met betrek-
king tot de ambten en bedieningen was in het overgrote deel van
ons land in geen enkel wettelijk voorschrift verankerd. Het was daar
een in de loop der geschiedenis ontstane en stilzwijgend door een
ieder aanvaarde praktijk, die overigens hier en daar ook nog wel
uitzonderingen toeliet. Maar de Staten-Generaal hadden zich ge-
dwongen gezien aan de in- en doorvoering van die praktijk in
Staats-Brabant kracht bij te zetten door middel van een op 1 april
1660 vastgesteld reglement op de Politycke Reformatie van de
Meyerije van 's-Hertogenbosch, en de andere Quartieren van gelijcke
natuyre, onder de Generaliteyt gehoorende. De oorzaak daarvan
was, dat de katholieken in Brabant, geprikkeld door de sluiting hun-
ner kerken en andere anti-katholieke maatregelen, het de hervorm-
den lastig bleven maken en deze laatsten daartegen vaak geheel
onvoldoende bescherming vonden bij die ambtenaren, (lie aan de
Moederkerk trouw gebleven waren. Volgens genoemd reglement
moesten voortaan in Brabant alle door de overheid aangestelde per-
sonen behoren  tot de gereformeerde religie. 54 Welnu  -  dank  zij
die ambtelijke posities werden de daarmee beklede protestanten,
volgens een ingezonden stuk in de fel-katholieke courant de Noord-
Brabander  van   1  oktober   1829,  in  hun  tijd „als groote heeren  aan-

gezien". Dezelfde ingezonden-stukken-schrijver getuigde van zijn
„vader-zaliger" en bejaarde lieden dikwijls te hebben gehoord, dat
die protestanten door de bevolking niet slechts werden gevreesd,
omdat de toepassing van de anti-katholieke plakkaten van hen af-
hing, maar ook dat het destijds „voor de roomsch-katholieke pastoors
en andere ingezetenen eene bijzondere eer was, wanneer zij die

54) Uitvoerig hierover:  H. van Velthoven,  Stad en Meierij van  's Hertogenbosch,
dl. I, (Amsterdam 1935), blz. 143 vlg. Het voorschrift vond (evenals elders in den
lande) uitzondering dAAr, waar geschikte hervormde candidaten ontbraken, hetgeen
- gezien het kleine aantal hervormden op het Brabantse platteland - niet zo heel
zelden voorkwam. Zo berichtte in een brief van 20 maart 1695 de toen bijna 60-
jarige secretaris van Eersel, Balthasar van Gijsbergen, die aldaar 28 jaar genoemde
functie had uitgeoefend, dat in Eersel alle schepenen „paeps" waren, „beneffens
heel Eersel, uytgesondert d'officianten van den Lande". Hem persoonlijk was het
nog overkomen, dat „een man (hem) dorfde by den hant vattende int wensight
spouwen, seggende: ,Doe Geuzenhont, sy dy daer! Ick wenste, dat ick den eersten
reysbos mochte haelen om u te helpen verbranden": R.A. Noord-Brabant, Raad van
Brabant, inv. no. 1274: Versoeken van Paepsche personen omme tot notarissen
gecretert te werden.
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heeren schouten, secretarissen enz. te hunnen huize mochten ont-
vangen en onthalen". Het was - zo voegde hij daaraan toe - „Of
de protestanten van een ander geslacht waren en zij werden bij
velen evenals de blanken door de kleurlingen in de kolonien, als
verhevener wezens beschouwd". Toch sloot dit laatste niet uit, dat
diezelfde hervormden het ook nog in de achttiende eeuw vaak hard
te verduren hadden van de door de anti-katholieke overheidsmaat-

regelen geprikkelde rooms-katholieke bevolking.
Velen van de protestanten in Brabant waren van elders afkomstig.

Wel is mij bij genealogisch onderzoek gebleken, dat er ook nogal
wat oude - en dus aanvankelijk uiteraard rooms-katholieke - fami-
lies in Brabant zijn gewecst die hervormde takken gehad hebben.
Ds H. J. F. Wesseldijk had dan ook volkomen gelijk, toen hij in
1955 in een beschouwing over het Protestants kerkelijk leven in
Brabant 55  opmerkte,  dat het aantal protestanten,  dat in Brabant

"behoort tot de zogenaamde „import  of in een vorig geslacht daartoe
behoorde, geringer is dan doorgaans wordt aangenomen. Zo was de
familie Van Opstal waarvan ds Van Heusden van moederskant
afstamde, al v66r de hervorming in Brabant gevestigd. 56 Velen van
die autoclitone Brabanders die in de zestiende en zeventiende eeuw
overgingen naar het nieuwe geloof, trokken evenwel weg en daar-
door bleef het aantal protestanten van Brabantse herkomst in Bra-
bant zelf tocli altijd maar klein. Wanneer die geemigreerde Braban-
ders of hun nakomelingen na verloop van tijd weer naar Brabant
terugkeerden, dan werden ook zij wegens hun vaak geheel andere

levensstijl (ten dele ook samenhangend met hun protestantse geloof)
door de in Brabant achtergebleven rooms-katholieke bevolking als
vreemdelingen ervaren. Dat was zelfs ook het geval met die protes-
tanten, die Brabant nooit hadden verlaten, want al (lie protestanten

56)  Het  Nieuwe  Brabant,  dl.  III  (1955),  blz.   107  vlg.
56) Ned. Patriciaat, jrg. XXXVIII (1952), blz. 258 vlg.; De Brabantse Leeuw, jrg. I
(1952), blz. 153, 185 en 206; jrg. III (1954), blz. 170 vlg. en jrg. XVII (1968), blz.
164 vlg. Zie ook m.b.t. protestantse autochtone families in Brabant: Jaarboek Cen-
traal   Bureau   voor   Genealogie, dl. XXIII   ( 1969),   biz.   66  vlg.   en De Nederlandsche
Leeziw, jrg. LXXXVI (1969), kol. 19 vlg. Voorbeelden van zulke oud-Brabantse
protestantse geslachten vormden de families Van Breda, Van den Born, Dankaarts
(een Protestantse tak van het geslacht Danckers), Deckers (Dekkers), Fabri, Wij-
nan(d)s en Zijnen.
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Naar een litho van A. M. Weingartner in de Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Weten-
schappen in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch. Achter de kar de Pri,testantse (hervormde) kerk, rechts daan,an de
hen·ormde pastorie en achter de put het „stamhuis" der familie Van Heusden (woonhuis van notaris C.  ,an Heusden)



van verschillende herkomst assimileerden zich al spoedig aan elkaar,
mede door hun onderlinge huwelijken. Dit heeft tot gevolg gehad,
dat men op den duur m66r families tot de import is gaan rekenen,
dan met de werkelijkheid overeenkwam.

Doordat het overgrote deel van de protestanten in Brabant in de
„ambten en bedieningen" optrad als representanten van de regering

.

in Den Haag ging men van katholieke kant „protestants met
„Hollands" identificeren 57   en,   mede ten gevolge daarvan,   de
begrippen „Brabants" en „katholiek" vereenzelvigen. Niet vergeten
mag evenwel worden, dat vooral de staatkundige gebeurtenissen in
het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw
ertoe hebben geleid, dat het overgrote deel van Noord-Brabant
katholiek is gebleven, en dat dAAr, waar de Spanjaarden destijds het
terrein niet tijdelijk heroverden, reeds v66r de Vrede van Munster
ook op het Brabantse platteland protestantse gemeenten, gevormd
door Brabanders, ontstaan zijn. 58 In het algemeen kan men echter

wel zeggen, dat als gevolg van de politieke ontwikkeling voor Bra-
bant de contra-reformatie nog juist op tijd is gekomen om het over-
grote deel der bevolking voor het oude geloof te behouden, en dat
de voeging van dit gewest bij de Republiek der Verenigde Neder-
landen te laat kwam om er het nieuwe geloof in brede kring ingang
te doen vinden.

Voor verdere uitbreiding van het protestantisme waren de aan-
3,hangers van dat geloof, behalve op import, vooral op „eigen teelt

59 In zijn voordracht Noord-Brabant gisteren en na (Kon. Akademie voor Weten-
schappen, dl. XX, 1969) heeft Rogier er nog eens op gewezen (t.a.p. blz. 71), dat
Brabant als Generaliteitsland niet onder de Staten van Holland, maar onder de
Raad van State, als Generaliteitscollege, ressorteerde. Voor het Brabantse platteland
was dit, naar Rogier uiteengezet heeft, een voordeel, dat de plattelandsbevolkingenin andere gewesten misten. Nog in het begin van de regering van koning Willem I
waren er in Friesland, Groningen en Drenthe geen bestrate wegen en de armzalige
toestanden op het Brabantse platteland, die men vaak heeft verweten aan de stelsel-
matige „Hollandse" uitbuitingspolitiek, kon men in diezelfde tijd ook aantreffen op
het platteland van Groningen, Drenthe, Twente en in de Gelderse Achterhoek.
Men zie in dit verband ook: J. A. de Kok, Nederland op de breuklijn Rome-
Reformatie (Assen   1964),   blz.   128  vlg.
58) 0.V. Henkel, 3 Eeuwen protestantisme ten zuiden van de Moerdijk ('s-Graven-
hage 1948), blz. 8 vlg. en aldaar hoofdstuk II: A. Hallema, De westel#ke Classes,
blz. 28 vlg. In Brabantia, jrg. VIII (1959) blz. 279, merkte Hallema op: „Het
sprookje, dat eerst de Munsterse vrede  van   1648 het aanzijn schonk  aan  de  her-
vormde gemeenten in West-Brabant moest reeds lang de wereld uitgebannen zijn".
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aangewezen. Een merkwaardig voorbeeld daarvan vormt de verbrei-

ding  van de protestanten in Kempenland, die omstreeks   1800  voor

het overgrote deel afstamden van een in het midden van de zeven-
tiende eeuw in Hapert gevestigd echtpaar, Aert Jansen (de Smid,
wiens nakomelingen zich „Fabri" - het Latijnse woord voor „Smits"
- gingen noemen) en Elsken Joosten genaamd. Die gemeenschap-

pelijke afstamming was zo opvallend, dat volgens een destijds gang-
baar katholiek (en anti-protestants) spotliedje laatstgenoemde vrouw
als   „Geuze  Els"... „de heele Kempen"   met haar nageslacht
„gevelst" (= vervalst, bedorven)  had. 59 Het inzicht,  dat het pro-
testantisme in Brabant en andere overwegend katholieke gebieden
alleen door zelf-vermeerdering langs natuurlijke weg duurzaam ver-
sterkt kon worden, zou - naar we later nog zullen zien - ook in
het streven van de Maatschappij van Welstand tot uitdrukking
komen. Terwijl uit verscheidene publikaties uit de eerste helft van
de vorige eeuw over de oorzaken van de armoede en de daartegen
te treffen maatregelen blijkt, hoezeer men ook hier te lande onder

de indruk was gekomen van Malthus' Essay on the principle of
population en doorgaans de kinderrijkdom van de uit de armen-
kassen bedeelden voor 66n van die oorzaken hield, heeft de Maat-
schappij van Welstand, door het hierv66r genoemde inzicht geleid,
juist kinderrijkdom bij haar „ondersteunden" bijzonder wenselijk
geacht.

Door hun leven te midden van een overwegend rooms-katholieke

bevolking waren van oudsher de leden van de k]eine protestantse
gemeenschappen ten zeerste op elkaar aangewezen. Ik deelde al
mee, dat onderlinge trouw veelal regel was. Nieuwe immigranten
- niet zelden uit Duitsland afkomstig, en zelfs lieden, van wie men
beweerde, dat zij tot aanstelling in enigerlei openbare betrekking
geen andere redenen konden doen gelden dan dat zij huisbedienden
waren   van   66n of ander   lid   van de regering  in  Den   Haag 60   -
trouwden in de plaats van hun vestiging dikwijls met dochters van

59) Zie mijn artikel Nakomelingen van de beroemde „Getize Els", in Jaarboek van
het Centraal Bureau voor Genealogie, dl. XXIII (1969), blz. 66 vlg.
w) Van Velthoven, a.w., dl. I, blz. 289. In zijn Tweede Reize door de Major4 van
's Hertogenbosch (blz 103-105) beschreef Hanewinkel „de Majorijsche  taal"  dan
ook als „een mengelmoes van Hoogduitsch, Hollandsch en zuiver Majorijsch"; men
zie de door hem t.a.p. gegeven voorbeelden van germanismen.

26



daar al langer woonachtige families. Als er enigerlei ambt vrij kwam,
dan viel zo'n functie al spoedig aan een aanvenvant toe: het kleine
getal protestanten leidde nu eenmaal tot een beperkte keuze-moge-

lijkheid. Alisoogsten, industriele malaise e.d. deerden deze hervormde
61ite niet of nauwelijks. Ernstig bedreigd voelde deze protestantse
bovenlaag zich eigenlijk alleen wanneer in tijden van oorlog of
c,orlogsgevaar vreemde troepen de landsgrenzen naderden of hadden

overschreden. Bij het verder opdringen van de vijand vluchtte dan
ieder die vluchten kon 61, en dat waren doorgaans niet de leden van
de Brabantse boerenbevolking, aan wie de mogelijkheid ontbrak om
voorlopig elders de loop der gebeurtenissen af te wachten: een boer
kon zijn vee en land niet in de steek laten. Als dan, na verloop van
tijd, de rust iveergekeerd was, keerden ook de gevluchte beter-
gesitueerden weer op hun oude standplaatsen terug om op de oude
voet hun werkzaamheden te hervatten en als van ouds belastingen

en recognities te innen van de inmiddels door de oorlogsliandelin-
gen, requisities en plunderingen weer eens zwaar getroffen bevol-

king.
In Hilvarenbeek kwamen de leden van de kleine hervormde

gemeente elke zondag tezamen in de in 1636 door de rooms-
katholieken ontruimde en daarna gelieel onttakelde en inwendig
wit-gekalkte St. Pieterskerk. Als een typische Brabander schijnt ds
Van Heusden even goed als zijn veel latere katholieke tegenvoeter,
de pater-Norbertijn Van den Elsen, evenals ds Van Heusden een
warm vriend van de Brabantse boeren, begrepen te hebben, dat
voor een eenvoudig gehoor „bijna alles ver]oren gaat, als men zich
niet gemeenzaam en vertrouwelijk onder het gezelschap weet te
mengen en liunne eigen  taal  weet te spreken" 62, en van de preken,
die ds Van Heusden des zondags twee malen hie]d, verklaarde dan
ook later zijn zoon, dat zij altijd zeer eenvoudig waren en nooit

61) De Brouwer, Geschiedenis   van  Hilvarenbeek   tot   18 13,   blz.   63;   Theologisch
Tijdschrift 1911, blz. 190 vlg.; R.A. Noord-Brabant, Trouwboek Hilvarenbeek,
trouwacte d.d. 20 aug. 1746. Ds Van Heusden bracht met zijn gezin wegens de
intocht der Fransen de winter van  1795;96  door in een koepel  aan het Molenwater
te Middelburg Korte Lei,ens-herinneringen, blz. 14.
u)  G.   van den Elsen, Bloemhofke  van   Ruth   (Oosterhout   1892),   Voorwoord:   zie
P. Hollenberg, Gerlacus van den Elsen Ord. Prae,it., Emancipator van de Noord-
brabantse  Boerenstand  1853- 1925 ('s-Hertogenbosch  1956), blz.  4.

27



langer dan ten hoogste vijfentwintig minuten duurden.
Soms   werd 's middags elders gepreekt.   Tot   1808   was dat zelfs

wegens vacature geregeld het geval in het daarna met Hilvarenbeek
gecombineerde Lage Mierde, waar de hervormde kerk in 1798 door
de rooms-katholieken genaast   was 63   en de hervormde gemeente
toen nog uitsluitend werd gevormd door het gezin van een sinds de

gebeurtenissen in 1795 gepensioneerde schoolmeester, bestaande uit
hemzelf, zijn vrouw en een half-wijze zoon, die dan tijdens die
kerkdiensten probeerde de functie van voorzanger uit te oefenen.

Om bij dit „kerkje-houden" in de „kerk" - d.w.z. in een kamer van

de voormalige, aan een katholiek ingezetene verhuurde pastorie -
het gehoor nog enigszins op peil te brengen, kwam dan met ds
Van Heusden uit Hilvarenbeek een aantal toehoorders mee, deels
te voet, deels tezamen met de predikant en een mand met thee-gerei
voor na de preek per Meierijse koetskar. 64 Ik vermeld hier die merk-
waardige diensten, omdat zij typerend waren voor de achteruitgang
van een groot aantal hervormde gemeenten in Brabant na 1795,
een verval waarop ik nog terugkom. Hoe gemoedelijk het dan bij
die „kerkdiensten" toeging, blijkt uit het feit, dat de predikant vanaf
de „kansel" het theewater in het oog hield en even waarschuwde,
als het water begon te koken...

§ 4.  Teruggang vait het protestantisme in Brabant

Niet lang nadat ds Van Heusden zijn intree in Hilvarenbeek
had gedaan, vertoonden zich reeds de eerste symptomen van een
komende, grote verandering die hem de rest van zijn leven grote
zorgen zou baren. Onder invloed van de staatkundige gebeurtenis-
sen begonnen de rooms-katholieken zich te ontworstelen aan de
druk waaronder zij, evenals de meeste andere niet-hervormden, ten
tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden hadden geleefd.

Aanvankelijk hadden de katholieken van Hilvarenbeek sinds 1636

es) P. Noordeloos, De restitutie der kerke„ in den Fra,ischen tijd (Nijmegen/Utrecht
1937), blz. 513.
64) Korte Levens-herinneringen, blz. 20. Op blz. 21 worden aldaar enige komische
voorvallen tijdens preken van ds Van Heusden vermeld.
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voor hun kerkdiensten hun toevluclit moeten nemen tot een kapel
aan de andere zijde van de staatsgrens te Rovert. Daarheen had
men na de ontruiming van de kerk van Hilvarenbeek een groot deel
van de inventaris ervan overgebracht; die diensten plachten er zelfs
met  orgel- en vioolmuziek opgeluisterd te worden.  In  1722  was  hun
echter bij conniventie toegestaan - mits zo onopvallend mogelijk -
ook samen te komen in een schuurkerk te Hilvarenbeek. 65 Natuur-
lijk moet het hun een doorn in het oog zijn geweest, dat hun oude
kerk aldaar bij anderen in gebruik was, zulks te meer omdat die
kerk, die uiteraard veel te groot was voor het maar kleine aantal
hervormden, voor een deel werd gebruikt voor raadhuis, gevangenis
en opslagplaats.

Na   de   Staatsregeling   van 1798 werden   door de katholieken   in
Hilvarenbeek onmiddellijk krachtige pogingen ondernomen om weer
in liet bezit te komen  van  de St. Pieterskerk  en  in 1799 herhaalde
zich - maar nu andersom - het gebeuren van 1636: ondanks het

energieke verzet van ds Van Heusden werd op grond van art. 6
van   de additionele bepalingen   van de Staatsregeling   van    1798   de
kerk van Hilvarenbeek  -   en ik citeer nu Sprenger  van   Eyk 66   _

„op  22  augustus   1799  door de Roomschen... genaast.  Zoo  was  het
ook met de pastorij gelegen, welke men echter van de laatstgenoem-
den kon huren.  Deze huur werd weldra aanmerkelijk verhoogd...
totdat eindelijk de Predikant geregtelijk werd geinsinueerd de
pastorij tegen 1 Mei 1807 te ontruimen. Deze nam nu tot de Koning
van Holland (koning Lodewijk dus) zijne toevlugt, beproefde al

het mogelijke, en wel met het gelukkig gevolg, dat door Z.M. aan
de Gereformeerde Gemeente, eene som van zes duizend gulden,
tot het bouwen eener nieuwe kerk werd toegelegd, en tevens be-

"
paald, dat de pastorij in koop aan dezelve zou worden overgedragen .
Tot de nieuwe kerk gereed was, behielp men zich aanvankelijk met
een  koetshuis 67  van  mevr.  Van der Burgh-Keuchenius, daarna  -  na

65) P. Polman, Katholiek Nederland in de achttiende eeuw, dl. III: Buiten de
Hollandse   Zending, 1700-1795 (Hilversum    1968),   blz.   79; De Brouwer,   a.w.,   blz.
45, 47, 79 en 107.

68)   Sprenger  van  Eyk,  a.w.,  blz.   13  en   14.  Men  zie ook Noordeloos,  a.w.,  blz.  512.
67) De hervormden noemden dit koetshuis met verachting een stal. Van katholieke
zijde wees men erop, dat dit gebouw pas twaalf jaren oud was en voorzien van
„twee schoone raamen of cosilnen : De Brouwer, a.w., blz. 109.
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haar vertrek uit Hilvarenbeek - met een gehuurde kamer ten huize
van een weduwe, t.w. Alida Dank, geb. van Bossy, wier zoon,

.
Jacobus Johannes Dank (1781-1876), later de eerste „ondersteunde
van de Maatschappij van Welstand zou rvorden. 68 Op 19 november
1809 kon ds Van Heusden het nieuwe Lodewijks-kerkje te Hil-
varenbeek inwijden met een „leerrede over het beminnelijke van de
plegtige zamenkomsten der Christenen" naar aanleiding van Psalm
133:1: „Ziet hoe goed en liefelijk is dat broeders ook te zamen
wonen". 69  In deze „overgangsjaren" waren echter de gemoederen
in Hilvarenbeek zodanig opgezweept, dat de vrouw van ds Van
Heusden eens, terwill zij naar de noodkerk ging, een steen na-

geworpen kreeg met de uitroep: „Weg met de Geuzen!". Maar
gelukkig kon mr C. J. van Heusden, die deze gebeurtenis in zijn
Korte Levens-/teri,ineringen memoreerde 70, daaraan onmiddellijk

.
toevoegen, dat „weinige jaren later de bed:iardheid teruggekeerd
was en dat „sedertdien de Hervormden en Roomschen (te Hilvaren-
beek) weer zeer vredelievend en zelfs wederkerig even behulpzaam
tezamen (leefden)".

Had de naasting van de kerk van Hilvarenbeek ds Van Heusden
al veel droefheid en zorgen berokkend, spoedig moest hij vaststellen,
dat zich nog andere donkere wo]ken samentrokken boven zijn her-
vormde gemeente - en niet alleen dbAr, maar ook boven talrijke
andere kleine protestantse gemeenten in Noord-Brabant. Ik deelde
al mee, dat voor de meeste protestanten in dat gewest hun ambte-
lijke functies de grondslagen vormden van hun maatschappelijk
bestaan, en dat zij in tijden van oorlog of oorlogsgevaar, wanneer
Brabant weer eens oorlogsterrein werd of dreigde te worden, zich
met hun gezinnen elders in veiligheid plachten te stellen om, nadat
het gevaar was geweken en de rust weer teruggekeerd was, hun
oude   werkzaamlieden te hervatten.   Toen in september   1794   de

08) Alida Dank-de Bossy was vermoedelijk nog een verre (aangehuwde) achternicht
van ds Van Heusden: De Brabantse Leell,U, jrg. XVIII (1969), blz. 3, aant. 6.
69) Het beminneli ke van de plegtige godsdienstige zamenkomsten der Christe,ten,
voorgesteld in eene  leerreden naar  psalm  133  1,4 gelegenheid der inwilding van  het
niet,w  Kerkgebouw  der  Hen,ormden  te  Hilvarenbeek  den  19  van  Slagtmaand  1809
('s-Hertogenbosch 1809).  Uit de voorrede blijkt,  dat  de  tc,espraak  in de handel  werd
gebracht, omdat van de toegezegde  f 6000,- maar een klein deel werkelijk  uit-
betaald was.
m) Korte Levens-herinneringen, blz. 21 en 22.
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Franse sansculottes onder het bevel van generaal Pichegru Staats-

Brabant binnenrukten, vluchtten dan ook weer talrijke protestantse

ambtenaren naar de overzijde der grote rivieren. Maar ditmaal
\verden die vreemde troepen door een groot deel van de inheemse

bevolking met open armen ontvangen. De patriottische beweging
had in Bral,ant veel aanhang bij de rooms-katholieken gevonden:
van liaar venvachtten zij de zo vurig verlangde vrijheid van gods-
dienst en politieke emancipatie. De overal bij de komst der Fransen

ingestelde municipaliteiten dachten er niet aan de door de vlucht
der protestantse ambtenaren opengevallen plaatsen voor dezen vrij
te houden: 1,*ie niet binnen korte tijd terugkeerde, werd van
orangistische sympathieen verdacht en als emigrant beschouwd. In

zijn plaats werd dan een ander, doorgaans een katholiek Brabander,

aangesteld. Onvermijdelijk is men bij die vervangingen dikwijls wel
eens wat te hard van stapel gelopen, omdat men nu eenmaal niet
direct over voldoende bekwame plaatsvervangers van rooms-katho-
lieke huize beschikte. Niet geheel ten onrechte rees dan ook spoedig

de klacht, dat bekwame protestanten in de roes der bevrijding ver-
vangen waren door - wat men wel noemde - „opgeraapte wezens"71,

Toen dan ook weer rustiger tijden aangebroken waren, moesten de
katholieken met lede ogen aanzien dat er nog heel wat protestanten,
vooral in de hogere functies waarvoor pas op den duur een voldoende
.Fonds" van bekwame katholieken kon ontstaan 72, werden hersteld.

Ondertussen deed zicli in dat gewest nog een andere ontwikkeling
voor, die v.in protestantse zijde maar al te vaak is beschouwd als
uitsluitend een uitvloeisel van het streven om na 1795 de tot dan
tc,e door protestanten vervulde betrekkingen, zo veel als maar moge-
lijk was, in katliolieke lianden terug te brengen. Evenals elders in
ons land hadden de schoolmeesters in Brabant hun aanstelling veelal

n) Uitdrukking van J. H. van der Palm: zie M. de Haas, Onderwifs in Brabant
sinds 1795, in Het Nietiwe Brabant, dl. III (1955), blz. 129-135. Van een deel der
ontslagen schoolmeesters moest de ongegrondheid van hun ontslag later worden
erkend: A. M. van der Giezen, De eerste fase van de schoolstrijd in Nederland,
1795-1806 (Assen 1937), blz. 58.
r')   Vergel.   L. J Rogier, Temgblik   en   uitzicht;   Verspreide  opstellen   (Hilversum /
Antwerpen 1964), dl. II, blz. 470: ,,Tot het einde van de achttiende eeuw was voor
leden (van het Katholieke deel der bevolking) elk uitzicht op een academische loop-
baan ges]oten. Dit had een vacuum dc,en ontstaan, in geen eeuw van noeste toe-

wijding te vullen".
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minder te danken aan hun vakkennis en bekwaamheid tot lesgeven
dan aan hun vaste geloof in de waarheid van de „enige, ware
Christelijke Gereformeerde religie" en de daarop gebaseerde ver-
wachting, dat zij hun leerlingen tenminste de beginselen van dat
geloof zouden inprenten. 73 Begrijpelijk  is het dan  ook, dat rooms-
katholieke ouders er ernstig bezwaar tegen hadden hun kroost aan
zu]ke „Geuzenmeesters" toe te vertrouwen. Deze immers plachten
- overeenkomstig de voorschriften van de Dordtse Synode - twee
malen per week de Heidelbergse Cathechismus te onderwijzen.
Voorts werden bij het door hen gegeven onderwijs de protestantse
psalmvertalingen en de van de zuurdesem van het protestantisme
doortrokken geschiedenisboekjes als leerstof gebruikt. Katholieke
ouders zonden hun kinderen - voorzover zij hun les lieten geven -
dan ook liever naar scholen in de niet tot Staats-Brabant behorende,
rooms-katholieke enclaves of naar een van de vele clandestiene
„paepse bijscholen", waarvan het blijkens de steeds weer hernieuwde
p]akkaten in Brabant bleef wemelen. 74 Dientengevolge bleef  het
aantal leerlingen van de meeste „Geuzenmeesters" maar klein. Of-
schoon hun tractementen uit de Generaliteitskas betaald werden en
zij van hun leerlingen nog schoolgeld ontvingen (enige centen per
week met af en toe nog bijdragen in natura, zoals turf of sprokkel-
hout in de winter), waren hun inkomsten toch te gering om alleen
daarvan te kunnen bestaan. Het schoolmeestersambt was dan ook
in den regel gecombineerd met de functies van koster en voorzanger.
In verband met dit laatste gold het als een aanbeveling indien
sollicitanten in het bezit waren van een galmende stem, die zij
- niet minder dan de plak en de stok - ook nodig hadden om in het
schoollokaal de orde te handhaven. Daarnaast oefenden vele school-
meesters nog andere neven-werkzaamheden uit en het behoeft geen
nader betoog, dat als gevolg van een en ander het schoolonderwijs

73) Onder hell waren uit het buitenland afkomstige, gepasporteerde soldaten niet
zeldzaam. Men zie voor een voorbeeld Gens Nostra, jrg. XXVI (1971), biz. 364.
Rekening moet echter worden gehouden met de mogelijkheid, dat het dan soms
wegens hun geloof of door economische omstandigheden (oorlogsellende) uit hun
land van herkomst verdreven onderwijzers(zonen) betrof. Onder de Brabantse
schoolmeesters waren overigens ook zeer geschikte onderwijzers, wier vooorouders
predikant geweest waren en die, wat betreft hun intellectuele niveau, uitstaken
boven het gros van hun collegae.
")   Polman,  Katholiek  Nederland  in  de  acl:ttiende  eeuiv,  dl.  III,  blz.  110.
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vaak  op  een  zeer  laag peil stond. Anderzijds  was het resultaat,  dat
in het algemeen de schoolmeesters zich tot het einde van de Repu-
bliek doorgaans nog tamelijk wel hadden kunnen handhaven als
leden der maatschappelijke middengroepen, zij het dan dat zij daarin
niet zelden behoorden tot het laagste intellectuele niveau.

Toen evenwel tegen het einde   van   de   18de   eeuw die midden-
groepen begonnen te verarmen, werden ook de Brabantse school-
meesters het slachtoffer van de zich overal in ons land voordoende

verpaupering. Hoe sterk dat het geval was blijkt uit de wijze waarop
Van  der  Palm  in  1801 de positie der onderwijzers typeerde: „Zonder
voldoende opleiding voor hun werk, door niemand gesteund of aan-
gemoedigd, door kommer en gebrek tot een staat van diepe ver-

nedering vervallen... vegeteerden zij in onkunde en vergetelheid
weg, met het uitzicht, geen andere sporen van hun bestaan te zullen
nalaten, dan een wedurve zonder toevlucht of brood". In Brabant

leefden zij op het einde van de achttiende eeuw in een „ongekende
"armoede en „hoogsten kommer" bij een jaarinkomen van doorgaans

minder  dan  f  200,-  uit hun schoolmeestersambt. 75  In  welk  een
staat van verval het onderwijs in deze tijd was geraakt, is mij ook
bij genealogisch onderzoek bij herhaling gebleken. Zeer vele malen
kon ik vaststellen, dat nakomelingen van de leden van de voormalige
Brabantse middengroepen in de eerste helft van de vorige eeuw
zelfs hun eigen naam niet of nauwelijks konden schrijven. Kennelijk
hadden zij dus geen of maar zeer kort schoolonderwils ontvangen.
De oorzaak daarvan ligt voor de hand: kinderarbeid was destijds,
vooral in de huisindustrie, kleine ambachtsbedrijven en de land-
bouw, volkomen normaal en zal door de verpauperde ouders dank-
baar ter vermeerdering van de schamele gezinsinkomsten aangegre-

pen zijn. Daarenboven leert de ervaring altijd weer, dat ouders, die
het eenmaal beter gewend zijn geweest, er voor terugdeinzen hun
kinderen naar de school te laten gaan, wanneer zij hen niet meer
volgens hun opvattingen behoorlijk kunnen kleden. Als men nu
bedenkt, dat op het Brabantse platteland de leerlingen van de
„Geuzenmeesters" vooral uit de betrekkelijk kleine groep van lagere
protestantse ambtenaren gerecruteerd plachten te worden en dat

75) Van der Giezen, a.w., blz. 31, 32, 77 en 142.
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juist deze laatsten in de ondergang der middengroepen meegesleurd
werden, dan is het ook duidelijk, waarom na 1795 voor het meren-
deel der Brabantse schoolmeesters een zeer moeilijke tijd begonnen
was. Terwijl, ondanks de algemeen optredende stijging van het
prijsniveau, liun tractementen onveranderd bleven, ja zelfs ten-
gevolge van nijpend budgettekort door de overheid af en toe niet
uitbetaald warden, zagen zij hun scholen leeglopen.

Tengevolge van deze ontwikkeling werden ta]rijke „Geuzen-
meesters" door andere leerkrachten vervangen, meestal door rooms-
katholieken, maar ook wel door gematigde protestanten die de ge-
voelens van de anders-denkenden ontzagen. Die vervanging kostte
in de regel  ,einig moeite, omdat het intellectuele peil der school-
meesters doorgaans zodanig was, dat er gemakkelijk plaatsvervangers
van dezelfde standing konden worden gevonden. Een werkelijke
verbetering van het peil van het schoolonderwijs zou pas intreden
onder invloed van de Schoolwet van 1806. Welk een snel verloop
de vervanging van de v66r 1795 aangestelde schoolmeesters had,
blijkt uit het feit, dat in 1806 op het Brabantse platteland van de
201 onderwijzers nog sleclits 76 (de particuliere kostschoolhouders
meegerekendj gereformeerd waren. 76

Hoe fnuikend voor vele protestanten in Brabant de gelijkstelling
der godsdiensten is geweest, blijkt ook als wij het oog richten op
het lot van de talrijke „vorsters "ondervorsters" e.d. Ook zij ver-

.

loren hun betrekkingen en moesten naar andere bronnen van
inkomsten gaan uitzien. Grondbezit van enige omvang, waarvan zij
konden bestaan, bezaten die kleine protestantse ambtenaren zelden
of nooit. Dat "as alleen het geval als hun familie al gedurende
enige generaties in dezellde plaats woonde, maar doordat de open-
bare betrekkingen niet dik gezaaid waren, had benoeming in zulk
een positie dik,vijls tot een verhuizing naar een nieurve standplaats
geleid, waar men pas na verloop van tijd enig bezit kon venverven.
En voor landbouw dn voor (huis)nijverheid misten deze ambtenaren
voldoende werktuigen, 1:ennis en ervaring. Wie zich toch nog de
nodige bekwaamheid trachtte eigen te maken en pogingen aan-

m) M. J. M. van der Heijden, De dageraad van de emancipatie der Katholieken;
de Nederlandsche Katholieken en de smatkundige ontwikkeling uit het laatste kwart
van de achttiende eetiw (Nijmegen 1947), blz. 192.
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rvendde om voortaan dan maar als ambachtsman (kuiper, metselaar,
timmerman e.d.) met de handen de kost te verdienen, moest al

spoedig ervaren, dat hij nauwelijks werk kon vin(len, ook omdat zijn
rooms-katholieke dorpsgenoten er niet over dacliten hem - een
protestant! - met voorbijgaan van hun eigen geloofsgenoten hun
klandizie te gunnen. Meer succes hadden hier en daar die voormalige
kleine protestantse ambtenaren en hun nakomelingen, die hun
toevlucht zochten in liet schoenmakersvak. Er zijn onder hen, naar
mij bij genealogisch onderzoek bleek, verschillende personen ge-
weest, die er - zij het met moeite - in slaagden als schoenmaker
het hoofd boven rvater te houden. Dat zij w81 het nodige debiet
konden vinden, zal samengehangen hebben met het feit, dat destijds
nog alleen de leden van de „fatsoenlijke stand" in het dagelijks
leven op sclioenen plachten te lopen - het „gewone" of „lagerc
volk", waartoe liet overgrote deel van de Brabantse plattelands-
bevolking behoorde, liep in den regel op klompen -, en dat die

1,  •„fatsoenlijke stand in de Brabantse dorpen nog lang voornamelijk
uit protestaiiten bestond, die er de hogere maatschappelijke functies
bleven vervullen. Deze protestanten zullen bij voorkeur hun bestel-

lingen bij geloofsgenoten hebben gedaan, waardoor dezen dus van
een zeker debiet verzekerd waren. Maar omdat het aantal gegoede
protestanten op het Brabantse platteland maar dun gezaaid was, kon
uitwijken naar het schoenmakersvak slechts een betrekkelijk klein

getal brodeloos geworden protestanten helpen.
Het overgrote deel zag dan ook nauwelijks enige uitkomst. De

eenmaal welvaren :le diaconale en synodale fondsen, waarop in
Brabant  v66r   1795 maar zelden een beroep gedaan  had  behoeven

te worden, konden aan de talrijke aanrragen om steun niet voldoen,
vooral niet toen zijzelf in het begin der vorige eeuw door de
tiercering zwaar werden getroffen. In de hoop elders, in de steden
of in de overwegend protestantse gebieden, toch nog werkgelegen
heid te zullen vinden, begonnen talrijke protestantse gezinnen de
Brabantse dorpen te verlaten na hun schame]e bezittingen te hebben
verkocht. In hun nieuwe woonplaatsen kwamen zij veelal alleen
maar het heir der bedeelden vermeerderen, want de ondergang der
maatschappelijke middengroepen deed zich overal in ons land voor.
In Brabant kreeg die ondergang echter een bijzonder accent, omdat

35



de verpaupering der tot die middengroepen behorende protestanten
gepaard ging met de overgang van vele betrekkingen en goederen,
die sinds vele generaties door protestanten waren bezeten, in han-
den van rooms-katholieken. In het archief van de Maatschappij van
Welstand zijn heel wat uitlatingen te vinden waaruit afgeleid kan
worden, dat die ontwikkeling door de rooms-katholieke Brabanders
met soms duidelijke Schadenfreude werd gadegeslagen. Het is ook
niet onbegrijpelijk, dat men aan rooms-katholieke zijde soms sprak

"
van „terugkeer van ambten en goederen in handen van katholieken

"en het vertrek van de als „vreemde import beschouwde protestanten
niet betreurde. Weliswaar werden ook de tot de middengroepen
behorende rooms-katholieken in Brabant door de algemene malaise

getroffen, maar hun werd een noodgedwongen wegtrekken be-
spaard. 77 Juist dit laatste deed onder de hier geschetste omstandig-
heden de protestanten vaak spreken van „uitgedreven worden onder
invloed van het opdringende katholicisme", waarbij men dus allerlei
oorzaken en gevolgen door elkaar haalde.

Met dat al leidde deze ontwikkeling in Brabant tot toenemend
verval van de toch altijd al kleine hervormde gemeenten op het
platteland, tot combinaties van gemeenten en tot het langdurig
onvervuld laten van predikanten-vacatures. Een vluchtige blik in
Van   Alphen's   Nieuiv   Kerkelijk   Handboek 78   is  voldoende   om   te
zien, welk een omvang die kerkelijke „erosie" na 1795 in Noord-
Brabant aangenomen had. Acht zelfstandige hervormde gemeenten
verdwenen tussen   1795  en 1806, twaalf ten tijde  van het Koninkrijk
Holland, twee in de Napoleontische tijd, en daarna - in de jaren
1815-1819 - elk jaar twee of meer, d.w.z. in nog geen vijfentwintig
jaren in totaal niet minder dan vijfendertig! Terwijl in 1798 nog
86  hervormden in Hilvarenbeek hadden gewoond 79,  was dit aantal

97) Zo konden de 66k verarmde, maar katholiek geworden leclen van het protestantse
geslacht (Duringh van Rottenburg genaamd) Hornman, dat in de loop van de acht-
tiende eeuw door aanhuwelijking met Hollandse regentenfamilies verwant geraakt
was, zich w61 als handwerkslieden in Brabant handhaven. De Brabantse Leeuw,
jrg. V (1956), blz. 161 vlg.
78) M. L L. van Alphen, Nieuw kerkelijk handboek tevens compleet predikanten-
boek, omvattende alle protestantse kerken en gemeenten in Nederland, de Indische
kerken  en Hollandse gemeenten  in   het buitenland (Gouda 1949), Bijlage  P.
'9) De Brouwer, a.w; blz. 106. Tegenover 86 Gereformeerden stonden 1997 KatI]o-
lieken.
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in  1810  tot 60 geslonken. 80 Daarna daalde  het nog verder  tot
„weinig meer dan  50". 81 En dan bedenke men, dat een hervormde

gemeente in geval van een predikants-vacature slechts dan „hand-
opening" kon vragen 82, als het aantal „zielen"  50 of meer bedroeg.

§ 5. Plannen tot oprichting van een Protestantse Maatschappij

Voor ds Van Heusden moet het duidelijk zijn geweest, dat er op
enigerlei wijze ingegrepen zou moeten worden, indien men wilde
voorkomen, dat binnen afzienbare tijd overal op het Brabantse

platteland de nog overgebleven protestantse gemeenten 6fwel ge-
heel verdwenen zouden zijn, 6fwel voor het grootste deel alleen nog
zouden bestaan uit gezinnen van achtergebleven paupers, gedemo-
raliseerd rondlopend of zich voor een dagelijkse korst brood in
onkunde aftobbend op hun veel te kleine akkers. In het laatste geval
zouden zij, doordat er geen plaatselijke predikanten meer waren,
verstoken  zijn  van elke landbouwkundige 83 en geestelijke leiding.
Het plan, dat ds Van Heusden als remedie tegen deze ontwikkeling
verzon, was eigenlijk bijzonder eenvoudig. Er zou, zo meende hij,
een samenwerking van geloofsgenoten - m.a.w. een „Protestantse

.Maatschappij - tot stand gebracht moeten worden, waarvan de

80) G.A., Hilvarenbeek, inv. 3126: R6gistre de 1'6tat de la population, Nov. 1810.
Twintig lidmaten waren ouder dan 50 jaar; 5 waren vrijgezel; de 7 echtparen had-
den tezamen 27 minderjarige kinderen, maar slechts 66n echtpaar verkeerde in de
leeftijd, waarin nog kinderen verwacht zouden kunnen worden. Dit echtpaar verliet
echter  kort na november 1810 Hilvarenbeek.
81)   A.W. Ing; stukken 1822/23,   no. 3. Volgens opgaven   in het archief   van    de
classis van 's-Hertogenbosch (gedeponeerd in R.A. Noord-Brabant), inv. 139, no.
53  en  inv.  140,  no. 55b bedroeg het aantal zielen  in  1822:  61  en  in  1823:  53.
82) Onder „handopening" verstaat men het van overheidswege (thans het Ministerie
van Financien, waaronder de afdeling Erediensten ressorteert) af te geven bewijs,
„dat de ten laste van het Rijk komende inkomsten en rechten van de standplaats
ter beschikking van de te beroepen predikant staan" (vergelijk: Kerkorde der Ned.
Herv. Kerk, ordinantie  3,  art.   15,   lid   1). Dit bewijs moe(s)t  door het betreffende
college van kerkvoogden worden aangevraagd, zodra een predikantsplaats vacant zat
(of zou) worden.
83) Op grond van de gebleken behoefte aan landbouwkundige voorlichting was bij
art. 116 van het K.B. van 2 aug. 1815 betreffende de universiteiten bepaald, dat
niemand tot predikant zou kunnen worden beroepen zonder colleges in de land-
bouwkunde gevolgd te hebben.
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leden zich ten doel zouden stellen „door ondersteuning en voor-
lichting" de „welstand" van die met armoede bedreigde mede-
protestanten te „bevorderen". Dat juist in het brein van ds Jacob
van Heusden zo'n plan tot stichting van een „Protestantsche Maat-
schappij ter bevordering van Welstand, door ondersteuning en
voorlichting" ontstond, heeft ongetwijfeld ook samengehangen met
het feit, dat hij zich nauw verbonden moet hebben gevoeld met die
ten ondergaande groep van Brabantse, protestantse, kleine ambtena-
ren,  Ii,aaruit zijn eigen familie voortgekomen was. 84 Daarenboven
zou door de aan die protestanten te verlenen voorlichting en steun
en hun daard:,or te bevorderen rvelstand ook menige protestantse

gemeente, die nu door uitsterving bedreigd werd, alsnog gered
kunnen worden.

Als goed predikant moet ds Van Heusden immers heel goed
hebben beseft, dat de mens van brood-alleen niet kan leven. Zeker

gold dit voor de mens, die hem, als „verlicht" predikant van zijn
tijd, als ideaal voor ogen stond: de „redelijke mens", de door „wel
gegronde kennis des verstands voorgelicht Christen". 85 Zijns inziens

.zou de op te ricliten Protestantse Maatschappij ook „ondersteuning
op geestelijk gebied ten doel moeten hebben. Die Maatschappij
(liencle derhalve haar werk niet alleen uit te strekken tot met
armoede bedreigde protestanten, maar eveneens tot hun kerkelijke

gemeenten, die voor die geloofsgenoten een voortdurende bron van
geestelijke kraclit en bemoediging zouden moeten zijn. Met andere
woorden: de op te richten Mantschappij zou ook een einde moeten
maken aan de reeds geschetste kerkelijke „erosie". De nog over-
gel)leven „voorposten" van het protestantisme in Brabant, - en dat

84)  Weliswaar  best,ind  er  blijkens een brief  van  ds  Van  Heusden  d.d.  8  juli  1828
(A.W., Ing. stukken   1828  brief  92) geen enkel „personeel" contact  meer  met  de
nakomelingen van zijn oom Willem van Heusden (1721-1756) - men zie De
Brabantse Leeuw, jrg. XVIII (1969), blz. 8 vlg. - maar de kleinzoon van ds Van
Heusden,  W.  C. van Heusden, heeft  in  zijn  in 1888 uitgegeven Geslachtsregister
toch nog een aantal gegevens over deze verarmde tak van zijn familie gepubliceerd.
Zij berustten kennelijk op mcindelinge overlevering. Zelf moet ds Van Heusden met
grote zorg de maatschappelijke ondergang van het gezin van zijn broer, de Someren-
se notaris J. M. van Heusden (1749-1815) hebben aanschouwd: De Brabantse
Leeuw, t.a.p., blz. 6.

»3) Aldus ds Van Heusden in zijn rede  bij de inwij(ling  van de nieuwe  kerk  te
Hilvarenbeek „p 19 nov. 1809.
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waren door de historische ontwikkeling uitsluitend hervormde ge-
meenten -, zouden, evenzeer als hun met ondergang bedreigde
leden, moeten rvorden gered. De door de Protestantse Maatschappij
te understcuiien protestanten zouden op hun beurt tot ondersteuning
van hiin kerkelijke gemeenten moeten strekken: „welstand" van de
een zou „„elstand" van de ander betekenen.

Ik 781 later aangeven. dat onder invloed van een nog nader te
beschrijven ontwikkeling op den duur het accent van „steun aan
behoeftige protestanten in Brabant" geheel zou verschuiven naar

"„steun aan protestantse gemeenten in Brabant . Twintig jaren na
de opricliting van de Maatschappij zou zelfs de opmerking worden
gemaakt, aat „het brengen van landlieden tot welstand" niet „eigen-

lijk lict voorname oogmerk (van de Maatscliappij) was, maar liet
behouden  van (hervormde) gemeenten. 86  Het  lot der verarmende

protestanten in Brabant, dat ds Van Heusden zo nauw aan het hart
gelegen had, sprak op den duur de niet-Brabantse leden nauwelijks
nog aan. Toch zou nog de voorzitter van de Maatschappij in zijn
„aanspraak"   tot   de   Algemene  Vergadering  van   1824 met nadruk
zeggen, dat liet enige doel van de Maatschappij kort gezegd was:
„de armoede daar, waar zij onzen Protestantschen broeder treft, en
b]ijkbaar nadelig is aan het voortdurend bestaan en den welstand
der Evangelische kerk, in den grond weg te nemen, of daar, waar
zij dreigt, voor te komen". Daardoor wilde zij „hem, die door on-
verdiende armoede voor ziclizelven en de zijnen geen toereikend
bestaan heeft, uit dien staat geheel redden, door hem de middelen
te verschaffen, van welke hij zicli, onder vroolijk uitzigt, kan be-
dienen, om zijn lot en dat zijner nakomelingen te verbeteren, of
liem, die gevaar loopt tot eenen staat van belioeftigheid te vervallen,
door tijdige ondersteuning, daartegen behoeden, en aldus voor-
komen, dat hij tot last der zamenleving gerake, en het getal der
reeds zoo veelvuldige armen vermeerdere". De Maatschappij, had

.de spreker toen nog gezegd, was „eene inrigting , die in de plaats
zou moeten treden van de „vernietigde, of althans ontoereikend

geworden cliaconale en synodale fondsen".
Toen even\icl onder invloed van de leden elders in het land

•,I)  A.W. Ing stukken  1842,  no.  109.
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het accent steeds meer kwam te liggen op steun „aan het voort-
durend bestaan en den welstand der Evangelische - en dan met
name de Hervormde - Kerk", zou als gevolg daarvan de Maat-
schappij van Welstand ook steeds meer in anti-katholiek vaarwater
verzeild raken. Zelf zou ds Van Heusden in 1833 blijk geven zich
aan de invloed van deze ontwikkeling niet geheel te hebben kunnen
onttrekken: hij kwam toen in zijn „aanspraak" tot de Algemene
Vergadering aan die anti-katholieke richting tegemoet door te stel-
len, dat de nog bestaande hervormde gemeenten in Brabant door
vermeerdering van leden een dam zouden kunnen vormen tegen
„het doordringen der Roomschen". Maar dit sloot toch niet uit, dat
hij op 66n punt velen zijner tijdgenoten ver vooruit was. Terwijl
toen vele protestanten er niet voor terugdeinsden de rooms-katho-
lieken, die zij als hun tegenstanders beschouwden, ten diepste te
kwetsen 87, lieeft ds Van Heusden reeds in zijn toespraak van  1824
zijn toehoorders ernstig vermaand hun „Roomsch-Katholieke Mede-
Christenen geene ergernis" te geven. De wijze waarop deze laatsten
hun geloofsgenoten steeds tot steun geweest waren, noemde hij
„een prijzenswaardig voorbeeld". En met nadruk stelde hij toen,
dat naar zijn overtuiging een vreedzame samenleving van protestan-
ten dn rooms-katholieken met een op „eene gepaste verdraagzaam-
heid" gebaseerde onderlinge omgang aan allen ten goede zou komen.
Zij zou z.i. de beste remedie zijn tegen de vo]gens hem aan beide

zijden „niet zeldzaam" gekoesterde „gedrochtelijke denkbeelden
van elkanderen, als of de Christenen van eene andere belijdenis

.
geene Christenen, ja een geheel ander ras van menschen waren .

") Men zie bijv. De Protestant, I (1819), titelblad (facsimile in het boek van G.
Gorris, J. G. le Sage ten Broek en de eerste fase van de emancipatie der Katholie-
ken,   dl.   I   (Amsterdam 1947) tegenover   blz.   296,   en   in In Vrijheid herboren,
Katholiek  Nederland   1853-1953   door  L. J. Rogier  en  N.   de Rooy ('s-Gravenhage
1953, blz. 188). De betekenis van dit titelblad werd verklaard door artikelen van
ds A. N. van Pellecom te Princenhage (De Protestant  I,  blz.   44  en   103).   Men  zie
ook ald. blz. 21+215, waar over kloosterlingen werd gesproken als „een domme
schaar van vleezige en welgebouwde mannen", hetgeen in De Protestant II (1820)
nog dunnetjes overgedaan werd met de typering van deze geestelijken als lieden
„met een dikke buik, dito hoofd, stompe neus, van vet uitpuilende oogen en drie-
dubbele onderkin".
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§ 6.  Laatste leve,isjaren

Er is in de geschiedenis van de Maatschappij tot bevordering van
Welstand een lange periode geweest, waarin deze wijze woorden
van haar stichter nagenoeg vergeten waren. Bijzonder typerend is,
dat die periode begint in de tijd waarin de toen veertien-jarige
Maatschappij aan de hoede van haar geestelijke vader ontsnapt. In
het archief van de Maatschappij komt dat laatste tot uiting door liet
ophouden van de jarenlange stroom brieven uit Hilvarenbeek, waar-
in ds Van Heusden zijn medebestuursleden met berichten, adviezen
en voorstellen bijna overstelpte. De oorzaak van die intredende stilte
wordt ons onthuld in een Naschrift, dat Sprenger van Eyk toe-
voegde aan de levensbeschrijving van zijn voorganger. In dat in
1841 verschenen boekje deelde hij mee, dat ds Van Heusden „voor
enkele jaren door een zware ziekte werd aangetast". 88 Hij behield
echter bij deze ziekte „zijne volkomene bewustheid" en kon zich
- naar Van Eyk schreef - „blijven mededelen". Vermoede]ijk betrof
het een lichte aanval van apoplexie. Na „tegen alle verwachtingen
aan" hersteld  te zijn 89, genoot (volgens Van  Eyk)  ds Van Heusden
„nog geruimen tijd eene tamelijke gezondheid, ja het verlengde
leven, zoo ver de vermindering van zijn geheugen dit toeliet". Op
1 juli 1839 werd hem, nadat hij reeds geruime tijd de dienst niet
meer had kunnen waarnemen, emeritaat verleend.

Over de laatste levensjaren van ds Jacob van Heusden vertelde
Van Eyk: „Ofschoon hij zich spaarzaam meer me(ledeelde, was hij
nog in het midden van naast-bestaanden en vrienden; zij konden
zijne zachte gelaatstrekken, de afgietsels van zijn beminnelijke
karakter, nog aanschouwen;...  een  soms nog helder oogenblik
(mogt) hen verkwikken; zijne opgeruimdheid hen nog vervrolij-
ken".  Op  10 mei  1839 90 moest echter zijn oudste zoon mr C. J. van
Heusden, meedelen, dat zijn vader „sedert eenigen tijd zich weder
veel minder wel bevindt, zoo zelfs dat men zeer beducht is voor

88) Sprenger van Eyk, a.w., blz. 32 vlg.
n) Op 27 okt. 1837 schreef zijn schoonzoon B. A. Holster: „Vader van Heusden
wordt beter...en zegt zelfs. dat hij denkt, dat hij beter worden zal" (A.W., Ing.
stukken 1837, no. 109).
'0)  A.W., Ing stukken  1839,  no.  91.
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een langzaam verval van krachten" en drie dagen later: „Vader van
Heusden gaat sedert eenige weken merkelijk terug... Alle vergade-

ringen van de Prov. Class. besturen zijn voorbij gegaan zonder dat
vader er iets van geweten heeft". 91 Wel was hij (volgens Van Eyk)
bij zijn gouden huwelijksfeest  op  9  juli 1840 bijzonder helder  van
geest 92, maar daarna begon de levensvlam duidelijk te doven.   Na
zijn benoeming tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
op 28 november 1840 schreef mr Van Heusden aan ds Van Gogh
in  Breda  op 26 december   1840 93: "Ik bedank  U  wel  voor  de  deel-

neming in de eer aan vader Van Heusden bewezen, doch ZijnEd.
heeft er geen gevoel meer voor; het geheugen vermindert door-
gaans".

Ds Van Heusden overleed te Hilvarenbeek op 24 februari 1841.
Bij zijn begrafenis volgden „ook niet weinige Roomschen met liunne
geestelijken de lijkbaar". 94

91)  T.a.p.,  no.  92.  Ds Van Heus(len  was  sinds 1826 praeses  van het bestuur  der
classis 's-Hertogenbosch en sinds 1832 president  van het provinciaal kerkbestuur.
02)   Sprenger  van  Eyk,  a.w.,  blz.  33  en  51/52,  aant.  35.
93)  A.W., Ing. stukken   1840,  no.  246.
94) Sprenger van Eyk, a.w., blz. 34.
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HOOFDSTUK II

DE OPRICHTING DER MAATSCHAPPIJ IN 1822

§ 1.  Protestanten en katholieken in Brabant

Zo min als de protestanten in het begin van de vorige eeuw de
door hun voorouders ondervonden ellenden van de inquisitie reeds
waren vergeten, zo min doofde bij de Brabantse katholieken gemak-
kelijk de herinnering aan hetgeen zij als gevolg van de „Hollandse
overheersing" hadden ondervonden. Beide partijen bleven dan ook
nog  lang  na 1795 jegens elkaar van rancune-gevoelens vervuld.  Een

diepgaand, wederzijds wantrouwen komt in verschillende geschrif-
ten uit het eerste kwart van de vorige eeuw duidelijk naar voren. 1

Dat wantrouwen der rooms-katholieken werd daarenboven nog
gevoed door de in hun kring bestaande overtuiging, dat het rooms-
katholieke geloof de enige weg tot de hemelse zaligheid was en
het protestantisme een dwaalweg, die rechtstreeks naar de hel leidde.
Van de zijde der geestelijkheid werden de aan de Katholieke Kerk
trouw gebleven gelovigen voortdurend met nadruk gewaarschuwd
tegen de gevaren, die hen bij omgang met protestanten met betrek-
king tot liet leven in het hiernamaals bedreigden. Illustratief in dit
opzicht is de ervaring, die de - overigens beruchte - journalist

1) Men zie o.a. Antwoord van een' Vriend der Waarheid aan den Heere Gijsbert
Karel grave  van  Hogendorp op desselfs brief  van  den  26  Mei 1818, verschenen  in
1819 van de hand van mr J. H. Sassen, en het daartegen gerichte geschrift De Zaak
der Protestanten in Noord-Braband verdedigd...  enz.,  ook door een Vriend der
Waarheid, t.w. ds J. J. Scholten (1781-1822), predikant te Breda in de jaren
1815-1818 en daarna te Haarlem, uitgegeven  in  1820, de daarop gevolgde „weder-
legging":  De  Zaak der Katholijken  in  Noord-Braband...  door  den  Vriend  der
Waarheid (1821) en De Onverdraagzaamheid van eenige Protestanten in Noord-
Braband, aangetoond in een tweelen brief van Candidus Brabantus of den Vriend
der Waarheid (1821), welke laatstgenoemde geschriften ook door mr J. H. Sassen
waren geschreven. De drie pamfletten van Sassen zijn nog in 1938 opnieuw uitge-
geven in Katholieke Herdrukken, dl. II, blz. 11 vlg., 41 vlg. en 105 vlg. Overeen-
komstig de destijds bestaande gewoonten werden dergelijke pamfletten anoniem
uitgegeven. Men zie verder De Protestant, dl. III (1821), blz. 256 vlg. (Protestanten
in Noordbraband) en dl. IV (1822), biz. 35 vlg. (Kort overzigt der gebeurtenissen
in Staatsbraband enz.j.
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E. Meeter in 1842 opdeed, toen hij, logerend bij de hervormde
predikant van Heeze, tezamen met twee vrienden de katholieke
kerk van dat dorp bezocht. Nauwelijks waren ze die kerk binnen-

getreden, of de aldaar dienstdoende geestelijke begroette hen met
de woorden: „Daar komen zij, daar zijn ze, de pestilenties uit het
Noorden; ze komen hier om te proberen uw toekomstig geluk te
vernietigen, u te beroven van uw opneming in het Koninkrijk der
Hemelen, ellende te brengen over u, uw vrouw en uw kinderen!
Hoedt u voor hen; liebt zo weinig mogelijk met ze te maken; mijdt
ze als de duivel!". 2 Van intieme omgang van katholieken en protes-
tanten was dan ook zelden of nooit sprake en wederzijds wanbegrip
kon dus welig voorttieren.

Dat isolement waarin de protestanten als kleine minderheden in
Brabant verkeerden, werd door hen veelal als grievend ervaren.
En het wanbegrip werkte weer allerlei andere misverstanden in de
hand. Zo bestond bij vele protestanten de vaste overtuiging, dat wie
werkelijk „bon catholique" was, zich meer verknocht voelde aan de
Paus  dan  aan het protestantse  Huis van Oranje. 3 Zij verdachten
zulke katholieken ervan dat voor hen het Nederlandse staatsburger-
schap pas in de tweede plaats kwam. Hetzelfde wantrouwen leidde
er ook toe, dat zij de katholieken er ernstig van verdachten, dat zij

1) E. Meeter, Holland (Kranten, kerkers en koningen) - Amsterdam 1966 - blz.
162; Brabantia, jrg. VII (1958), biz. 54. Men ziet ook het door S. Hanewinkel in
zijn Reize door de Majorije van 's-Hertogenbosch  in den  jaare  1798 op blz.  105 vlg.
weergegeven gesprek.
3) Deze gezindheid - voor zover aanwezig - was verre van onbegrijpelijk, aan-
gezien van protestantse kant de „Vader des Vaderlands" altijd, in lijnrechte strijd
met de historische werkelijkheid, naar voren werd geschoven - niet als de Neder-
landse strijder voor politieke en godsdienstige vrijheid van protestanten dn katho-
lieken in Zuid- en Noord-Nederland, maar - als de Hollander en protestantse
geloofsheld, de „onsterfelijke grondlegger van de protestantse Nederlandse staat".
Een voorbeeld daarvan gaf bijv. prof. Royaards in zijn „aanspraak" tot de Alg
Vergadering van Welstand  d.d.   9  juni   1852 te 's-Gravenhage  (De  Katholiek,  dl.
XXVII (1852), blz. 317). Als reactie daarop werd prins Willem I van katholieke
zijde doorgaans afgeschilderd als een zelfzuchtige en beginselloze (,pportunist (zie
De Katholiek, t.a.p.). Eerst in de 20ste eeuw zou men aan protestantse tn katholieke
kant oog krijgen voor het feit, dat de Noord-Nederlandse Republiek, waar slechts
de leden van de heersende Gereformeerde (Hervormde) Kerk volledige vrijheid van
godsdienstuitoefening en politiek gezag bezaten, iets geheel anders was geweest dan
hetgeen prins Willem I zelf had gewild. Alen zie: J. S. Theissen, De Prins van
Oranfe in de Nederlandsche Geschiedschrijving, in Prins Willem van Oranje
1533-1933 (Haarlem  1933),  blz.  301  vlg.  en  P. Geyl, Streven  en  venvezenlilking,  in
Wilhelmits van Nassouwe (Middelburg 1933), blz. 271 vlg.
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dAdr, waar zij de macht in handen zouden krijgen, van die positie

gebruik zouden maken om er de protestanten het leven geheel
onmogelijk te maken. Die vrees werd bij hen door twee voor bijna

dagelijkse waarneming vatbare feiten aangewakkerd. Daar was de
in de betogen van Brabantse katholieken telkens weer voorkomende

gelijkstelling van de begrippen Brabants en katholiek. Telkens weer
kon men de opvatting vernemen, dat de in Brabant woonachtige
protestanten aldaar eigenlijk niets te zoeken hadden, maar alleen
maar vreemcle import zouden zijn, afstammelingen van „Hollandse
herenknechts", die - zoals nog in de Noord-Brabander  van   17  sep-
tember  1829 zou worden beweerd - alleen  maar  uit de noordelijke

provincies en zelfs uit Duitsland naar Brabant waren komen „af-
zakken"  om daar „onder  de  leus van vrijheid... den paapschen
godsdienst geheel uit te roeijen". Echte Brabanders zouden die

protestanten dus in geen geval zijn, maar hoogstens in Brabant
gedulde „vreemdelingen en bijwoners". 4

De omstandigheid dat reeds talrijke protestanten wier voorouders
in  Brabant  in de „ambten en bedieningen" waren geweest,  na  1795
elders, of - zoals men van katholieke kant gaarne beweerde -
„in hun eigen land van herkomst" een ander bestaan hadden moeten

gaan zoeken, versterkte daarenboven de vrees, dat deze uittocht
s]echts het begin vormde van een gedwongen wegtrekken van alle
protestanten uit Brabant. Als die ontwikkeling doorging, dan zou
- zo meende men aan protestantse kant - de toenemende invloed
der katholieken op het maatschappelijke bestel leiden tot een her-
haling van het gebeuren van nauwelijks twee eeuwen geleden, toen
ten gevolge van de staatkundige gebeurtenissen talloze niet-katholie-
ken ook reeds als ballingen hun Brabantse geboortegrond hadden
moeten verlaten. Weinig geruststellend kon voor hen, die deze vrees

koesterden, een verklaring zijn, zoals nog op 9 apri1 1829 zou
opgenomen worden in de Noord-Brabander ter aanvulling van een
stuk, dat door die courant was overgenomen uit de destijds in
Maastricht verschijnende Courier de la Meuse over de „Hollandsch-
Protestantsche overheersching". Die verklaring luidde, dat „de
roomsch-katholyken - meer dan negen tiende van de bevolking

4) Deze uitdrukking is ontleend aan H. J. F. Wesseldijk, Protestants kerkelijk
leven, in Het Nieuwe Brabant, dl. III, blz. 107.
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uitmakend, nu zij sedert 1795 in bijna alle opvolgende provinciale-
en gemeente-besturen (sc. in Brabant) de meerderheid hadden -
deswege ook de magt in handen hadden gekregen, om (des-
gewenscht) met dezelfde partijdigheid te handelen, als de roomsch-
katholyken eens door de protestanten behandeld werden". Wel
voegde de redactie daaraan onder het aanhalen van voorbeelden toe,
dat de katholieken altijd zo verdraagzaam geweest waren, dat zij
van die macht geen gebruik gemaakt hadden, maar er zullen heel
wat protestanten zijn geweest, wier gedachten bij dat „altijd" v661
verder teruggingen dan tot 1795.

Men behoefde zelfs niet in gedachten tweehonderd jaar terug te
gaan, om toch wel enige twijfel te koesteren over het duurzame
karakter  van  die  door de katholieken sedert   1795   in acht genomen
verdraagzaamheid. Hadden niet de hoofden der Rooms-Katholieke
Kerk altijd het beginsel verkondigd, dat de „dwaling" geen enkel
recht had en alleen door het openbare gezag mocht worden
getolereerd voor zover anders handelen door omstandigheden en
geestesstromingen onmogelijk was9 Protestanten, die zelf nog de
eenwording der Noordelijke en Zuidelijke Neder]anden hadden
meegemaakt, herinnerden zich hoe fel de Belgische katholieken bij
de  beraadslagingen   over de Grondwet  van 1815 gevochten hadden
voor handhaving van de suprematie van de Rooms-Katholieke Kerk
in het Zuiden en hoezeer de geestelijkheid daar zich verzet had
tegen het beginsel van ge]ijkheid van alle erediensten. Diezelfde
protestanten hadden gezien, hoe groot cle invloed van de Rooms-

Katholieke Kerk in een land als Belgie was geweest bij de stemming
over genoemde grondwet, en zij kenden allerlei verhalen over be-
dreigingen in de biecht en op het sterfbed tegen diegenen, die
ondanks het kerkelijk verbod toch de eed op die grondwet afgelegd
hadden. Wanneer men nu weet, dat vele katholieken in Brabant
zich telkens weer door de gebeurtenissen in Belgia lieten inspireren,
dan zal het ook duidelijk zijn, dat men van protestantse kant de
ontwikkeling in Brabant met grote zorg gade sloeg en beducht was
voor een katholieke overheersing in dat gewest.

Wij die terug kunnen zien, weten dat het anders is gelopen,
maar de protestanten van destijds waren evenmin als tegenwoordig
„clair-voyeurs". Daarenboven waren er toentertijd nog heel wat
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hervormden, die door hun eigen, niet geheel brandschoon geweten
verhinderd werden de katholieken meer dan zichzelf te vertrouwen.
Soms zelfs werd door aanhangers van de eenmaal preponderante
Hervormde Kerk niet onduidelijk een terugverlangen naar wat eens
was geweest naar voren geschoven. Zo werd in de „aanspraak",
waarmee de Algemene Vergadering van de Maatschappij van Wel-
stand   op 2 september   1834   door dr. Bosscha werd geopend,   met

kennelijke droefheid opgemerkt, dat de scheiding van Kerk en Staat
hier te ]ande alleen maar nadelig voor het protestantisme was ge-

.weest, en dat de leer: „Er moet geen heerschende Godsdienst zijn
al   in   1793   door   „onze Van Alphen" (bedoeld   werd de bekende
Hieronymus 5)  "als die des roepende in de woestijn" was bestreden.
„De  protestanten"  -  zo  riep de redenaar 6 toen  uit - „moeten zich

aaneensluiten, opdat niet verloren ga, wat in den 80-jarigen oorlog
is tot stand gebraclit!". De vrees voor „Rome, dat niet kan rusten
voordat het oppermachtig heerscht" 7,  zou de protestanten nog lang
in merg en bloed zitten!

5) Hieronymus van Alphen, De waare Volksverlichting met opzigt tot Godsdienst
en Staatkunde, beschouwd in haren aart, oogmerken, bronnen en gevolgen (Utrecht
1793), in het bijzonder blz. 70-73.
9 Zie voor Prof. dr Joannes Bosscha (1797-1874): Nieuw Ned. Biogr. Woorden-
boek, IV (1918), kol. 254. In zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van
Welstand  d.d.  17 juni  1840 te Arnhem zou dezelfde spreker hebben verklaard,  dat
,,de handhaving der Protestantsche Kerk van Nederland, in den welstand harer
leden en gemeenten, en daardoor de bewaring van haar overwigt in onze nationale
belangen, in onze maatschappelijke inrigtingen, in onze huiselijke aangelegenheden"
het doel van de Maatschappij moest zijn. „OVERWIGT, geen EVENWICHT"
-zo zou hij toen hebben gezegd - imniers: „daardoor alleen kan het zaaijen dier
distelen en giftplanten van godsdiensthaat worden voorgekomen" (De Katholiek,
dl. XVIII (1850), blz. 56/57 en dl. XIX (1851), blz. 179). Blijkens zijn Mdmoire
stir   les   socidtds   sicrdtes   protestantes   dans les Pays-Bas (Amsterdam 1852) heeft
J. w, Cramer (blz. 63/64) in deze uitlatingen het bewijs gezien, dat Welstand
opgericht zou zijn met het doel de protestantse Kerk in haar overwicht op elk ge-
bied te handhaven. Onbekend met het oorspronkelijke doel en de latere ontwikke-
ling meende hij, dat Welstand de kleine, met ondergang bedreigde hervormde ge-
meenten in Brabant alleen maar in stand wil(le houden om te voorkomen, dat
aanstaande predikanten van die Kerk geen werk zouden kunnen vinden en om
domin6's op kosten van de Staat te onderhouden (t.a.p. blz. 72). Cramer kon dit
in   1852   met een schijn van geloofwaardigheid beweren, omdat   er   toen   een   pro-
ponentenprobleem bestond, doordat het aantal afgestudeerde theologische studenten
groter was dan het aantal predikanten-vacatures.
') Woorden van ds Theodorus Cornelis Reinier Huydecoper (1805-1866) in zijn
openingsrede tot de Algemene Vergadering van de Maatschappij van Welstand d.d.
18 juni 1862 te Zutphen.
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Van katholieke kant werd daartegenover bij voortduring gewezen
op - wat men noemde - „ergerlijke staaltjes van voortgezette
achteruitstelling van Brabant", of - wat men daarmee synoniem
achtte - „voortdurende bevoordeling van protestanten boven rooms-
katholieken" in die provincie. Wie nu nog een poging zou doen
om na te gaan, of Al die klachten wel gefundeerd waren, zou ver-
strikt raken in een warnet van gevoeligheden, argwaan, grieven en
tegen-grieven en wederzijds wanbegrip, zonder de zekerheid te
hebben, dat hij thans nog achter de waarheid kan komen. Maar
zeker is wel, dat men af en toe - overigens niet alleen aan katho-
lieke zijde - de objectiviteit geheel uit het oog verloor. Laat ik
volstaan met de opmerking, dat de verhoudingen tussen protestanten
en katholieken in Brabant door de gebeurtenissen in het verleden
hoogst pr6cair waren in de eerste helft van de vorige eeuw - en
ook nog lang daarna - en dat botsingen en wrijvingen heel gemak-
kelijk konden ontstaan. In de correspondentie van de Maatschappij
van Welstand ontmoet men in die jaren dan ook telkens de wenk
er vooral voor te waken de rooms-katholieken niet onnodig te
prikkelen. Steeds weer vindt men de aansporing „voorzichtig" te
werk te gaan en op te passen voor het uitlokken van felle reacties,
of wat men toen noemde: „de woelingen van de Roomschen".

§ 2.  Orientaties en adviezen
Dat streven naar voorzichtigheid komt al dadelijk tot uiting in de

eerste brief met betrekking tot de p]annen tot oprichting van de
Maatschappij. Het is een vertrouwelijk schrijven van ds Van Heus-
den d.d. 18 november  1821, dat in afschrift bewaard is gebleven. 8
Deze brief, gericht aan „den Heer Janssen, secretaris en adviseur
bij het Departement voor de Zaken van den Hervormden Eere-
dienst" 9,  deed  ds Van Heusden zelfs uit veiligheidsoverwegingen
8) A.W., Notulenboek I, blz. 2.
') Jacobus Didericus Janssen (1775-1848). Zie over hem Niet,w Ned. Biogr. WOOT-
denb., VIII (1930), kol. 920, en C. W. Pape, Het leven en werken van L D. Janssen
('s-Hertogenbosch   1855) met portret tegenover het titelblad. Rogier beschreef  hem
in In Vrijheid herboren, biz. 28, als „een van die typische en als zodanig vrijwel

volmaakte ambtenaren, die leven voor de materie, in welker d6tails zij meer dan
ieder ander doorkneed zijn" en als ,,een wereldvreemd celibatair, die met de zaken
van de eredienst opstond en naar bed ging".
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aan de geadresseerde persoonlijk ter hand stellen door zijn ambt-
genoot te 's-Hertogenbosch, ds T. Sanders. 1° De inhoud ervan is
reeds gedeeltelijk geciteerd in de voordracht van Scholten van
Aschat in de Algemene Vergadering van 10 september 1947.11 Ds
Van Heusden begon zijn brief met de mededeling, dat „de vrees,

dat  de Protestantsche gemeenten in Noord-Braband  (die...  hoe
langer hoe minder verwachting hebben op Protestantsche ambte-
naren, aan zichzelve overgelaten, op den duur zich niet zullen
kunnen staande houden) vele welmenenden bedacht gemaakt (heeft)
op middelen om het verval dier gemeenten te voorkomen". Hij ver-
zekerde, dat het ontwerp daartoe, waarvan hij een schets bijvoegde,
veel ingang vond. In Breda zouden zich aan het hoofd van de op
te richten Maatschappij stellen: de heren  ds  W. van Volkom 12,
P.  Kuyck van Houweninge 13  en P. Biesheuve], fabrikanten 14,
alsmede mr C. J. van Heusden, subst. officier van justitie bij de
rechtbank; in 's-Hertogenbosch: de heren ds T. Sanders, B. A.

w)  Ds Theodoris Sanders, ged. Amsterdam (O.Z. Kapel)   10  juli   1785,   predikant
te Kortenhoef (1812), Bergambacht (1816), 's-Hertogenbosch (1818) en Woerden
(1835), emeritus 1837, t 15 febr. 1869.
11) J. 1947, biz. 23.
12)   Ds  Willem van Volkom, ged. Dordrecht   14   mei   1784,   pred. te Giessendam,
daarna (sincis   1814) te Breda, emeritus  in   1833   en toen vertrokken naar Gouda,
t Amsterdam 14 febr. 1836.
11) Pieter Kuyck van Houweninge (1792-1872).  Hij  was  op   19  juni 1817 gehuwd
met Maria Vermeulen (1793-1844), een zuster van Gerrit Vermeulen, die een
schoonzoon was van ds Jacob van Heusden: zie Nederland's Patriciaat, jrg. XXX
( 1944),   blz.   114,   waar hij wordt  vermeld als laken fabrikant en wijnkoper te Breda.
Aldaar had hij tezamen met na te noemen Petrus (.,Piet") Biesheuvel een fabriek
van koehaartapijten gesticht, die aanvankelijk zeer floreerde: Nederland in den
goeden ouden tijd (etc.), volgens het nagelaten mantiscript van mr Jacob van Lennep,
verzorgd  door M. Elisabeth Kluit (Utrecht   1942),   blz. 214. Doordat tengevolge  van
de Belgische opstand deze fabriek de afzet van haar produkten in Belgie verloor,
geraakte de onderneming  in  1832 in financiele moeilijkheden:  H.  F.  J·  Ai.  van  den
Eerenbeemt, F. van Lanschot als intermddiaire tussen de Nederlandsche Handel-
Maatschappij   en   de   nijverheid   in   Noord-Brabant 1825-1846, (Nijmegen    1956),
blz. 10/11. Deze moeilijkheden verklaren, waarom - naar nog nader ter sprake
zal  komen  - Van Houweninge in 1832f3 „wegens veelvuldige afwezigheid  door
andere werkzaamheden" zich niet meer voldoende aan de belangen van de Maat-
schappij van Welstand kon wijden en zich gedwongen zag het kashouderschap neer
te leggen, terwijl Biesheuvel zich geheel terugtrok.
14) Petrus Biesheuvel, ged. Werkendam 26 febr. 1786. Hij was aanvankelijk hor-
logemaker te Breda  en was aldaar  president-kerkroogd.   In   1844  verhuisde  hij  naar
Berchem. Zie ook de vorige noot.
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Holster 15, procureur en solliciteur,  en  W. D. Bosch 16, fabrikant.
Het voornemen was met de onderneming aan te vangen in het begin
van    1822,   maar   ds Van Heusden achtte   - zo schreef   hij   -   zich
verplicht de heer Janssen van de plannen vooraf op de hoogte te
stellen, zulks in verbancl met het feit, „dat het ontwerp alleen voor

.Protestantsche gemeenten (kon) dienen en dus „in zooverre als

partijdig zoude kunnen worden beschouwd". Daarom ook meende
hij, dat „de uitvoering om tegenwerking te vermijden, geheimhou-

ding vereischt(e)". Officiele goedkeuring was z.i. „niet volstrekt"
nodig, maar wel zou het hem aangenaam zijn, indien de heer Janssen
„als privaat persoon met een lettertjen aan het adres van den onder-

geteekenden" zijn goedkeuring zou laten blijken.
Al dadelijk rijst nu de vraag, hoe de in de brief genoemde

oprichters-in-spe elkander hadden gevonden. Van de beide predi-
kanten Van Volkom en Sanders is het duidelijk, dat zij ambtsbroe-
ders van ds Van Heusden waren. Mr C. J. van Heusden was de
oudste zoon van ds Jacob, en Holster zijn schoonzoon, terwijl Kuyck
van Houweninge en Biesheuvel vrienden waren van mr Van Heus-
den   sinds zijn benoeming   bij de rechtbank te Breda   in    1818.17
Ik vermoed, dat Bosch, die ook lid was van de Bossche rechtbank
van Koophandel en Fabrieken 18, tot de vriendenkring van Holster
heeft behoord.

Op 8 december werd de brief van ds Van Heusden door de heer
Janssen  in cen persoonlijk schrijven beantwoord. 19 Daaruit blijkt,
dat   er   nog een tweede brief   (van 29 november    1821)   van   ds   Van
Heusden moet zijn geweest, want daarop reageerde de lieer Janssen
tevens. Hij begon met de verzekering, dat hij het bewerkstelligen
van een goed ontwerp, waardoor de Protestantse bevolking in Noord-

Brabant zou aangemoedigd en bevorderd worden, als „lioogst ge-
wigtig" beschouwde en daaraan graag zijn medewerking zou geven.
Hij had aan de Directeur-Generaal voor de zaken van de Hervormde

15) Bastiaan Adriaan Holster (1784-1858). een schoonzoon van ds Van Heusden:
De Brab. Leeuw, jrg. XVIII (1969), blz. 7 en 8.
16) Willem Dirk Bosch (1770-1832): Ned. Patriciaat, jrg. XXXVIII (1952), blz. 76.
tr)   Bladz#clen  uit  de  Geschiedenis  van  1791-1872,  biz.  6.
18) A.W., Ing. st. 1826, no. 135.
10) A.W., Ing. st. 1821:22, no. 1.
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Eredienst,  mr  F.  W.  F. Th. baron van Pallandt 20, zelf groot  land-

eigenaar, de brief voorgelegd en deze had een aantal „bedenkingen"
geopperd, die de heer Janssen vervolgens weergaf. Zij zijn in zake-
lijke vorm reeds weergegeven door Scholten van Aschat in zijn
voordracht  van   1947  en  ik  meen niet beter te kunnen  doen,  dan  die
rveergave met enkele kleine aanvullingen te doen volgen.

De lieer Van Pallandt dan ried aan:
1.  Het beste is vaste goederen aan te kopen: „Die het land bezit

"                                     "is meester van den Staat. „De verkoop der domeinen  (die toen
overwogen werd) „biedt te gunstiger kansen, daar vele Roomschen
door de dwaaslieid en de vooroordeelen hunner geestelijken daarin
belet worden".

2. Als men ook boeren, die huurders of pachters zijn, wil onder-
steunen, is het vooral nodig te zorgen, dat dit niet i.p.v. de pro-
testantse rachters de eigenaars ten goede komt. Indien men de boer
slechts in staat stelt zijn pacht te voldoen, houdt men in zo'n geval
de pachter „temporair staand, maar eigenlijk geniet zijn landheer
liet geld". Men zou er naar moeten streven de boeren tot eigenaren
te maken.

3. Men dient cr tegen te waken „daartoe ongeschikte personen
I 21met geweld als het ware in landbouwers te willen herscheppen .

4.  „Men moet op het tijdstip letten, waarop men diergelijk plan
wil volvoeren. De staat van zaken is voor den landbouw thans

lioogst ongunstig - zonder oorlog of andere onvoorziene rampen en
omstandigheden, scliijnt dezelve niet spoedig te zullen verbeteren,

m) Mr Frederik Willem Floris Theodoor baron van Pallandt, heer van Keppel:
Nieuw Ned. Biogr. Woordenb. IX (1933), ki,1. 748 en 749.
21) Scholten van Aschat zag hierin een „steek onder water" aan het adres van
Johannes van den Bosch, die op 1 april 1818 de  laatschappij van Weldadigheid
had gesticht met het doel werkkrachtige armen onder dwang de landbouw te leren
beoefenen. Doordat er aanvankelijk streng op toegezien werd, dat de hoofden van
de gezinnen die in de kolonies van die Maatschappij werden opgenomen, inderdaad
werkkrachtig waren, had het werk van de Maatschappij de eerste twee jaren succes.
In 1822 begonnen zich echter de tekenen van achteruitgang reeds te vertonen  en
werd het wel duidelijk, dat het goedig vertrouwen, dat met enige dwang van stede-
lijke paupers goede landbouwers gemaakt konden worden, ongegrond was. De
kolonies bleven armlastig en de financien van de Maatschappij bleven in mineur.
Men zie: J. J. Westendorp Boerma, Johannes van den Bosch als sociaal hervormer;
De Maatschappij van Weldadigheid (diss. Amsterdam 1927), in het bijzonder blz.
84  vlg.  en  171,  en  D. J. Dorgelo, De kolonien  van  de  Maatschappij  van  Weldadig-
heid (1818-18593 - Assen, 1964 - blz. 9 vlg.
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maar nog wel te kunnen verergeren. In evenredigheid houdt zich
de koopprijs der landen nog al redelijk wel staande, bij gebrek aan
andere kanalen voor de bezitters van contanten". De verwachting
werd uitgesproken, „dat de Heeren, die zich aan het hoofd (der)
weldadige verbintenis (zouden) stellen, op al deze bijzonderheden
letten (zouden)".

5. Raadzaam werd het geacht, de voornaamste protestantse land-
eigenaars in Noord-Brabant mee te laten doen. Immers: „door deze
vooral kan men tot het doe] komen den zoogenaamden minderen
boerenstand ook op hunnen bezittingen, als het ware, aan te fokken
en tevens bij verkoopingen van landen zich het ovenvigt onder de
dingers te verzekeren".

De heer Janssen zelf verklaarde nog de mening van ds Van
Heusden geheel te onderschrijven, dat de zaak, vooral in den aan-
vang, niet te confidentieel behandeld kon worden. „Uwe Maat-

.schappij - zo vermaande hij - „diende gelijk te zijn aan eenen
.

weldadig werkenden onbekenden geest . Daardoor zou volgens
zijn mening niet alleen tegenwerking kunnen worden voorkomen,
maar ook kunnen worden vermeden dat men met verzoeken om
steun overladen werd. Tenslotte eindigde deze persoonlijke brief
met de opmerking, dat ten deze alles zou afhangen van de wijze,

waarop   men   de zaak aanvangen   zou en waarbij   men zich, volgens
de heer Janssen, „natuurlijk tot Noordbrabandsche deelnemers" zou

rnoeten bepalen.

Zoals wij nog zullen zien, heeft ds Van Heusden bijna alle raad-
gevingen ter harte genomen. Helaas kennen we niet de schets,
die  hij  bij zijn brief  van 18 november   1821 had gevoegd.  Het  zou
immers interessant zijn na te gaan, in hoeverre het toen aan de
heer Janssen aangeboden ontwerp heeft verschild van het definitieve
reglement, dat in de oprichtingsvergadering van 18 juli 1822 vast-
gesteld werd. De verwachting van ds Van Heusden, uitgedrukt in
zijn  brief  van 18 november  1821,  dat  men  „met het maken  van  het
reglement en schikkingen om de zaak voorlopig in werking te
brengen" al in het begin van 1822 gereed zou zijn, is dus niet in
vervulling gegaan. De reden daarvan wordt ons onthuld   in   de
„aanspraak" van ds Van Volkom in de tweede Algemene Vergade-
ring (d.(1. 3 juni 1823): „Wij hadden een reglement ontworpen,
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doch weldra ontwaarden wij dat hetzelve vele verbeteringen be-
hoefde. De diep doordachte inlichtingen van Zijne Excellentie, den
Minister onzer kerkelijke belangen zelven, door den Heer Secretaris
en Adviseur ons zoo gunstig medegedeeld, de gegronde aanmerkin-
gen  van de Heren  G. L. Walkart 22  en H. Ameshoff 23 te Amster-
dam   en   van den Hoogeerwaarden   Heer W. Broes 24, predikant
aldaar, hebben ons in staat gesteld, om dat Reglement zoo in te
richten, dat wij er zulk een gunstig gevolg van (hebben) mogen
zien, als wij nauwelijks hadden durven verwagten". 25

Het ontwerp van ds Van Heusden moet dus niet onbelangrijk
zijn gewijzigd. Zou het al te gewaagd zijn te veronderstellen, dat
er toch iets waars schuilt in de mondelinge overlevering, dat ds
Van   Heusden   zijn   in 1822 opgerichte „Maatschappij ter bevorde-

ring van Welstand" op dezelfde manier had willen inrichten als
de  in   1818 door Johannes  van den Bosch gestichte „Maatschappij
van Weldadigheid"7 26 Weliswaar vindt die overlevering geen steun

22) Godfried Leonard Walkart (zoon van ds Arnoldus Walkart en Johanna Maria
Carp; zie Ned. Patriciaat, jrg. XVII (1927), blz. 98), geb. 's-Hertogenbosch 16 nov.
1784, koopman te Amsterdam, t ald. 27 maart 1856.
2») Hermanus Ameshoff (1783-1843) was koopman te Amsterdam. Zie Ned. PatTi-
ciaat, jrg. IX (1918), blz. 2, en met betrekking tot zijn plotseling overlijden: A.W.,
Ing. st. 1843, nos. 334 (overlijdens-annonce) en 335 (brief van prof. J· Bosscha, die
juist bij Ameshoff op bezoek was). De ,.aanspraak" in de Algemene Vergadering
van  5  juni  1844  (in de bovenzaal  van De Harmonie aan de Grote Markt te Zwolle:
A.W.,  Ing.  st.  1844,  no.  101) was geheel  aan de nagedachtenis van Ameshoff  ge-
wijd (A.W., Ing. st. 1844, no. 228).
24) Ds Willem Broes (1766-1858): Biographisch Woordenboek van Protestantsche
Godgeleerden in Nederland, dl. I, blz. 636 vlg. Broes nam in de organisatie van de
Ned. Hervormde Kerk een zeer vooraanstaande plaats in, hij was o.a. herhaaldelijk
voorzitter der Synode.   Van   zijn hand verscheen   in   1822 een geschrift Geschied-
kundig onderzoek over de veree,tiging der Protestanten in Nederland, waarin hij
warm pleitte voor samenwerking der verschillende protestantse gezindten op het
gebied van zending, bijbelverspreiding, enz.
23) A.W., Notulenboek I, blz. 56.
ze) J. 1947, blz. 21 vlg. Deze overlevering vindt steun in de mededeling van
Sprenger van Eyk (Jacob van Heusden in zijn verdienstelijk leven geschetst, blz.
21), dat ds Van Heusden „zeer ingenomen (was) met de Maatschappij van Wel-
dadigheid en vurig (wenschte), dat hare grondbeginselen op zijne provincie werden
toegepast". Dit had hem er zelfs toe gebracht kort na de oprichting van de Maat-
schappij van Weldadigheid een anonieme   (in   1837 in enigszins gewijzigde   vorm
herdrukte) brochure, getiteld Het ontwerp der Maatschappij van Weldadigheid, toe-
gepast op de provincie Noord-Braband, te publiceren. In tegenstelling met de eerste
druk was aan de tweede een grote belangstelling beschoren: H. van Velthoven, Stad
en Aleierij van 's-Hertogenbosch, dl. II, blz. 79 vlg. Tot daadwerkelijke uitvoering
van die plannen van ds Van Heusden is het echter nimmer gekomen.
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in   het   op    18   juli 1822 aangenomen definitieve reglement,   maar
mogelijk gaat zij terug op het oorspronkelijke concept. In dit ver-
band verdient het de aandacht, dat een zuster van de eerder ge-
noemde G. L. Wa]kart, Hendrika Susanna Walkart (1788-1873),
op 12 juli 1819 te Eindhoven gehuwd was met een broer van voor-
melde H. Ameshoff, Petrus Johannes Ameshoff (1788-1854), en dat
laatstgenoemde een van de eerste tien directeuren was van de in
juni 1818 gevormde definitieve Commissie van Weldadigheid, die
toen als hoofdbestuur van de Maatschappij van Weldadigheid
optrad. 27 Wanneer   men   nu   weet, dat juist   in    1822 de fouten   in
de opzet van de Maatschappij van Weldadigheid duidelijk naar
voren begonnen te treden, dan ligt het vermoeden voor de hand,
dat G. L. Walkart en H. Ameshoff hun „gegronde aanmerkingen"
hebben ontleend aan inlichtingen, die zij bij hun respectieve
zwager en broer, P. j. Ameshoff, ingewonnen hadden. De ervarin-
gen, die de Maatschappij van Weldadigheid inmiddels met haar
eigen kolonisten opgedaan had, kunnen er dan toe geleid hebben,
dat het ontworpen reglement voor de Protestantsche Maatschappij
ter bevordering van Welstand in verschillende opzichten werd
verbeterd!

In elk geval weten wij nu, dank zij die „aanspraak" van 1823,
dat aan de wieg van de Protestantsche Maatschappij meer geeste-
lijke vaders hebben gestaan dan de twaalf, zo dade]ijk nog te noe-
men Brabantse protestanten. Van de drie in de „aanspraak" van
1823 genoemde Amsterdamse heren heeft alleen nog Ameshoff
een rol van betekenis in de geschiedenis van de Maatschappij van
Welstand vervuld;  tot zijn overlijden  in 1843 heeft  hij bij herhaling
het bestuur van de Maatschappij als adviseur ter zijde gestaan.
Hij  was  het  ook die, nadat de Maatschappij  in 1822 opgericht  was,
tezamen met Walkart bij „weinige godsdienstvrienden" in Amster-
dam in korte tijd een bedrag van f 510,- inzamelde als eerste gift
voor de Maatschappij. 28  De  wenk  van  de heer Janssen,  dat  men

27) Dorgelo, De kolonian van de Maatschappij van Weldadigheid, blz. 10.
29   A.W.,  Notulenboek  I,   biz.   5 1.  Niet lang daarna ontstond er verwijdering tussen
Walkart en Ameshoff (ten deze gesteund door ds Broes en R. le Chevalier), omdat
Ameshoff c.s. de reeds te Amsterdam ingezamelde gelden eigenmachtig wilden be-
stemmen voor steun van protestantse gezinnen in de omgeving van Amsterdam:
A.W., Ing. st. 1825, nos. 57 en 121.
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.zich „natuurlijk tot Noordbrabandsclie deelnemers zou moeten

beperken, hebben de oprichters dus niet opgevolgd. Het zou ook
moeilijk denkbaar zijn geweest, dat een Maatschappij, zoals deze
aan ds Van Heusden voor ogen lieeft gestaan, uitsluitend met
behulp van Noord-Brabantse protestanten van de grond had kunnen
komen. De hulp en steun moest juist van geloofsgenoten in de
andere provincies komen.

Kennelijk heeft ook de heer Janssen dat spoedig begrepen; hij
bleef van Den Haag uit het werk van de Maatschappij met grote
belangstelling volgen. Zo wees hij in een brief van 29 september
18242" uit eigen initiatief  op de gevaren,  die de hervormde  ge-
meenten van Halsteren en Wouw, Zundert, Heeswijk, Dinther en
Veldhoven door ledenverlies bedreigden. De toen door hem gesigna-
leerde plannen om Halsteren te combineren met Nieuw-Vosmeer
en   Wouw bij Roosendaal   te   voegen,   zijn   inderdaad   in    1825   ten
uitvoer gelegd. 3° Ten onrechte hebben  dan ook ]atere voorzitters
van dc Maatschappij in toespraken tot de Algemene Vergaderingen
bij herhaling beweerd, dat sinds de oprichting der Maatschappij
geen enkele hervormde gemeente in Brabant meer verloren zou zijn
gegaan.

Toen   in    1824 de vraag was gerezen,   of de Maatschappij   geen
koninklijke bewilliging behoefde, verleende Janssen ook zijn inter-
m6diair bij de Minister van Justitie. Zelf lichtte hij de gouverneur
van Noord-Brabant, Jhr. E. van Vredenburch, in november 1823
„sub rosa" mondeling in over hetgeen de Maatschappij beoogde. 31

Zowel hij als Baron van Pallandt aanvaardden in juni 1824 het
hun aangeboden honorair lidmaatschap 32, evenwel onder uitdruk-
kelijke verklaring, dat zij tevens contribuerend lid wensten te zijn.
Aan Van Pallandt was het daarenboven te danken, dat het werk
van de Maatschappij onder de aandacht van koning Willem I
kwam. 33 Aan beide heren lieeft de Maatschappij dus bijzonder veel
te danken gehad.

29) A.W., Ing. st. 1824, no. 32.
w)  J.  1826,  blz.  22.
31) A.W., Notulenboek I, blz. 73. Van Vredenburch werd daarna zelf lid van de
Maatschappij (A.W., Ing. st. 1825, no. 7).
3') A.W., Ing. st. 1824, no. 21.
3·')  Verslag Alg. Vergadering d.d.  1 juni 1830, in j. 1830, blz, 4.
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§ 3. De oprichtingsvergadering van de „Protesmntsche Maatschap-
pij ter bevordering van Welstand, door ondersteuning en
voorlicliting

"

Vermoedelijk heeft de brief   van 8 december 1821, waarin    de

heer Janssen zijn instemming met de plannen tot oprichting van
de Maatscliappij betuigde, het de oprichters ook gemakkelijker
gemaakt nog anderen voor hun plannen te winnen. Toen immers
op   18  juli   1822  de Protestantsche Maatschappij ter bevordering  van
Welstand haar aanvankelijk nog zeer broze leven begon, was het
aantal oprichters groter dan liet zevental dat ds Van Heusden in
zijn brief van 18 november 1821 had aangekondigd. Ik laat nu daar,
dat ds Van Heusden, geheel in overeenstemming met de hem zo
eigen besclieidenheid, in laatstgenoemde brief zichzelf niet had
vermeld onder lien, die „zich aan het hoofd der Maatschappij
zouden stellen". Zoals straks nog zal blijken, hebben zijn mede-
standers na de oprichting van de Maatschappij zelfs nog enige
moeite gehad om hem ertoe te bewegen zich niet gelieel op de
achtergrond te houden. Maar op 18 juni 1822 verscheen hij toch
wel in de oprichtingsvergadering in Breda. Hij trof daar toen zijn
ambtsbroeder ds Van Volkom, zijn oudste zoon mr C. J. van Heus-
den, die inmiddels rechter in Breda was geworden, en de heer
Biesheuvel. Mede namens acht afwezigen hechtten zij eendrachtig
hun goedkeuring aan het reglement van de nieuwe Maatschappij,
die door dat besluit „in werking werd gebracht". De door hen ver-
tegenwoordigde mede-oprichters waren, naast de andere, ons reeds
uit de brief  van 18 november 1821 bekende heren 34:   dr  A.  J.   M.
van Heusden, vrourvenarts te Breda, G. Vermeulen Jzn. te Waspik,
de Bosschenaar H. Palier en zijn plaatsgenoot J. Meurs, die zicli
in   1821 als oud-notaris  van St. Michielsgestel in Brabants hoofdstad
had  gevestigd. 35  Dr Van Heusden  was de tweede  zoon  van  ds
Jacob en Vermculen, de latere „Heer van Eethen en Meeuwen",
was niet alleen een schoonzoon van ds Jacob, maar tevens een

39 Ds Van Volkom, Kuyck van Houweninge, Biesheuvel, mr C. J. van Heusden,
ds Sanders, Holster en Bosch.

as) A.W., Notulenboek I, blz. 1 vlg.

56



z
 
 
 
,
 
 
 
 
 
 
r

-
-

.
.
.
:
3
9
.
.
-

.
.
 
"
.
4

.
*
1
 
.
,

.
.
.
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f
:
.
'
 
 
 
.
.
 
 
 
.
.
.
.
 
 
-
 
,
 
 
 
 
.
 
.
 
.
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
.
.
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'
:
 
 
 
I

1
 
 
:
i
 
'
.
 
.
.
'
-
:
.
i
i
.
 
.
9
4
 
 
 
.
t
.
 
 
 
.
.
e
l
.
.
 
 
I
 
.
 
i
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8

'
E

B
s'.Iv:   4  214'.,4.4

1.,2, 1.+.''  1  7....:. v..2  r                                                                                                                                                                                                                                                   e  x
0
0
 C

-
=
«

2
 

%
           7 1 -...,2,19 1%

*141.1..   .       '
..

2
 
L
J
J

/*.,  1 .. /11- 1
 1

             4
 le

E
C

=
 C
3
.

k
.
4

S
:
 
+

-

1'. ,.:'*,r.    ,    :   .                                                                  5 9
4:.  X

 !.:2
-

.
.7.-4     ,  1 ·       8  + A

 '1: I
'.....

E
.84.-4%

.W
h

A
c

E
:49 K

ps,M
. 1 _,.e:...   %

.4t.-  :,6.
.i-

3
1
'
.
-

t.'I: .14}f,»**'*
9/.

.
-

&
 
 

-    '    -  ,4,41    22 f .:,  11' - D
 i: ·,2 3 r"    . 11' ' 

2
=. ·-

1...... '.tth-„.....1*.:i».  -2. .    -
.

r -/2
I
.
 
 
:
 
 
 
.
 
.
 
:
 
 
 
 
-
 
.
.
.
>
.
,
 
.
 
 
.
,
 
"
.
.
1
.
.
 
 
 
 
i
 
 
 
 
 
.
 
.
1
.
 
 
.
 
 
 
 
 
 
.
.
.

=
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
-=

b
.
.
 
 
3
,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=

r
.
 
 
 
 
.
.
.

.
.

1
,

6
..t  . i..,



zwager van Kuyck van Houweninge. 36  In de persoon van Meurs
was  nog een verre  neef van ds Jacob van Heusden 37  tot de kring
van oprichters der Maatscliappij toegetreden. Tenslotte was de
boekclrukker Palier 38 getrouwd geweest met Amelia Sterk  (1791-
1821), wier zuster Louise (1791-1831) op 5 mei 1822 in 's-Hertogen-
bosch in het huwelijk was getreden met... mr C. J. van Heusden.
Als we nu bedenken, dat ds Sanders 66n van de predikanten van
de Nederduits-Hervormde gemeente in 's-Hertogenbosch was en
dat het huwelijk van mr Van Heusden aldaar in de hervormde kerk

ingezegend was, dan begrijpen we ook, dat de meesten van de
twaalf oprichters elkaar ter gelegenheid van die bruiloft nog eens
uitvoerig hadden gesproken. Dat verklaart, dat met uitzondering van
ds Van Heusden allen die niet in Breda woonden, maar weg-
gebleven waren en dat zelfs de daar w61 woonachtige heren dr Van
Heusden en Kuyck van Houweninge het niet nodig hadden ge-
vonden de opriclitingsvergadering nog in persoon bij te wonen.
Overigens heeft Scholten van Aschat al eens terecht opgemerkt,
dat ook later de activiteit van sommige mede-oprichters niet bijster
groot is geweest. 39 Degenen   die   op die gedenkwaardige    18de   juli

36)  Zie  noot   1 3.
37) Jacob Meurs (1752-1844), die v66r zijn notariaat secretaris van St. Michielsgestel
was geweest, had zijn leerschool voor laatstgenoemd ambt doorlopen in Hilvaren-
beek onder leiding van de vader van ds Jacob van Heusden: De Brabantse Leeuw,
jrg. XVII (1968), blz. 165.
38) Hendrik Palier (1785-1853) vervulde talrijke functies op sociaal terrein. Men zie
voor hern Taxandria, jrg. XIII (1906), blz. 216 vlg. en Gens Nostra, jrg. XXII
(1967), blz. 124-125, en voor portretten van hem Almanak voor de Provincie Noord-
Brabant  van 1851, Varia Historica Brabantica,   dl.  I   (1962),   t.0.  blz.   17,   en   Gens
Nostra,  t.a.p.  blz.   125.
39) J. 1947, blz. 24. Van de oprichters maakte echter Vermeulen zich verdienstelijk

door als correspondent van de Brandwaarborg Maatschappij te Amsterdam de
brandverzekeringen van de goederen der Maatschappij bij die Brandwaarborg My.
zonder provisieberekening onder te brengen. Kuyck van Houweninge, die in 1833
het kashouderschap neerlegde  (J.   1834,  blz. 2), bleef  lid  van de Commissie  van
Bestuur, later  van het hoofdbestuur   tot   1866   (J.   1866,  blz.   2  en   34)  en  werd  in
1866 uit dank voor het feit, dat hij „de Maatschappij sinds hare oprichting (had)
helpen plegen en verzorgen"   tot hc,norair bestuurder benoemd   (J.   1866,   blz.   36).
Op grond van onjuiste inlichtingen (A.W. Ing. st. 1872, no. 120) noemde prof.
Prins in zijn herdenkingsrede ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan der Maat-
schappij (1. 1872, blz. 1 vlg., i.c. blz. 9/10) het een der „wezenlijke rampen, waar-
door de Maatschappij is bezocht geworden", dat de zonen en verdere betrekkingen
van  ds Van Heusden  zich na diens aftreden als voorzitter  in 1839 „allengs  aan  de
Maatschappij onttrokken hebben, rooral wegens de in 1834 gewijzigde methode
van  werken".  Dr  A.  J.  M. van Heusden was immers reeds  op 17 april   1824  over-
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van  het  jaar   1822  \,61  metterdaad  de  hand  aan de ploeg sloegen,
waren - behalve ds Van Heusden - ds Van Volkom en mr C. J.
van Heusden. Al terstond bij bet begin van de vergadering werden
laatstgenoemde twee heren „provisioneel" benoemd tot voorzitter
en „boekliouder" (d.i. secretaris). Voor de functie van „kashouder"
(d.w.z. penningmeester) viel de keuze op de afwezige heer Kuyck
van Houweninge, die zicli kennelijk al van te voren bereid had
verklaard zich deze keuze te zullen laten welgevallen.

In verschillende beschou\vingen waarin de oprichtingsbijeenkomst
al eerder ter sprake is gekomen, hebben de sprekers steeds met
leedwezen gememoreerd, dat het door de geheimzinnigheid, waar-
mee de oprichters meenclen te werk te moeten gaan, geheel onbekend
is gebleven, waar men destijds in Breda lieeft vergaderd. 4° Wel be-
vatte het in die vergadering aangenomen, bijzonder uitvoerige
reglement 41  in  art.  28 het voorschrift, dat - tenzij de voorzitter na
overleg met andere bestuurders anders zou bepalen - het bestuur

der Maatschappij (naar nog blijken zal, verstond men daaronder
meer dan alleen voorzitter, boek- en kashouder), op elke eerste

leden   en   ds   R.   A. van Heusden bleef   tot zijn dood    (op   31    mei 1842) krachtjg
ijveren  voor de Alaatschappij.  Alr  C.  J. van Heusden moest  in 1839 wegens  ziln
verhuizing naar 's-Hertogenbosch aftreden als lid van de Commissie ran Bestuur,
maar  bleef  tot  1849 de belangen der Maatschappij dienen. Eerst  in 1863 bedankte
hij voor het lidmaatschap om de in hoofdstuk VI te vermelden redenen. Ook voor
Vermeulen betekende eerst  de  dood  (op  25  mei  1840) het einde  van  zijn  werk  voor
de Maatschappij. Holster distancieerde   zich   pas   van   de   Maatschappij    in    1844
wegens persoonlijke redenen.
u) Due oprichtingsvergadering kwam ter sprake in de in de vorige noot genoemde
herdenkingsrede  t.g.v. het 50-jarige bestaan (Arnhem,   28  mei   1872),   bij   de  her-
denking van het 100-jarig bestaan (Baarn, 14 juni 1922) en in de voordracht van
Scholten van Aschat in de Alg. Vergadering van 10 sept. 1947. Te betreuren is,
dat prof. Prins in 1872 geen infornmties inwcm hetzij bij mr C. J. van Heusden,
hetzij bij de toen tachtig jaar oude mede-oprichter Kuyck ran Houweninge, die des-
tijds beiden  nog in leven waren  en  van wie laatstgenoemde  n.b. zelf reeds  in  1870
de aandacht had gevestigd op het komende 50-jarig bestaan (A.W. hoofdbestuur,
Not. 1869-1887 blz. 13). In 1871 was besloten dat bestaan openlijk in Breda te
vieren,  maar men achtte  in  1872 „eene demonstratie,  als  de  voorgestelde, te Breda
in dezen tijd bijzonder bedenkelijk". Men zie A.W. hoofdbestuur Not. 1869-1887,
blz. 22-23,26 en 32.
41) Art. 31 bepaalcle de volgorde, waarin de bestuurders aan de bestuurstafel zouden
plaats nemen, t.w. de voorzitter aan het hoofd, de boekhouder aan zijn rechter-,
en de kashouder aan zijn linker-hand; vervolgens de andere leden naar rang van
benoeming, of - zo die gelijktijdig was - naar ouderdom. Art. 35 verbood elke
interruptie zonder verlof ,·an de voorzitter en art. 36 schreef voor, dat „gedurende
de vergadering niemand der leden zonder verlof ran den voorzitter iets nuttigen"
mocht.
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dinsdag in april, juni en oktober om 10 uur des morgens te Breda
"„in de gewone zaal tezamen zou komen. Maar de notulen van die

bijeenkomst vermelden ook, dat „de Maatschappij (nog) geen
bepaalde plaats (had) tot het houden harer vergaderingen".42 Daarom
besloot men aan het einde der bijeenkomst „den heer P. Kuyck
van Houweninge aan te zoeken, dat hij de goedheid gelieve te
!1ebben te zijnen liuize een locaal te verleenen tot het houden der

aanstaande vergadering op den len dinsdag in October". Daardoor
Gn door een brief van de heer Kuyck van Houweninge zelf uit
187243 weten wij tenminste  van die tweede bijeenkomst,  dat  zij
plaats gehad heeft  in  een  huis aan de Tolbrugstraat te Breda. 44

Vermoedelijk  zal men elkaar  op   18 juli getroffen hebben ten huize
van een der andere Breda'se heren. 45

De zo-even al genoemde geheimzinnigheid, waarop ik straks nog
uitvoerig terugkom, heeft er ook toe geleid, dat in het archief van
de Maatschappij van Welstand lange tijd nauwelijks iets is te vin-
den over de plaatsen, waar de latere bestuursvergaderingen plaats
gevonden hebben. Wel deelt het jaarverslag  van   1826   mee 46,

.
dat een nog nader te vermelden „Commissie van Bestuur, waarvan
alle leden woonachtig waren in Breda, maandelijks samenkwam, om
beurten   bij   haar   leden   aan   huis. Ook blijkt   uit de sinds   1825
bewaard gebleven jaarverslagen, dat de voor- en najaarsvergaderin-
gen niet druk bezocht plachten te worden: volgens het oudste
notulenboek  kon  in   1829  de  toen  op 6 oktober te houden bijeen-
komst zelfs geen doorgang vinden wegens de te geringe opkomst. 47

42) A.W., Notulenboek I, blz. 27.
42) A.W., Ing. st. 1872, no. 150c.
44)  Volgens   het  bevolkingsregister   van   Breda   van 1821 woonde   hij toen aldaar,
Wijk  B  266  (in  1898  was dit Tolbrugstraat  5).
15)  Volgens de bevolkingsregisters  van   1821   en   1828 woonde Biesheuvel destijds
te  Breda,  Wijk  B  272 (het latere huis Tolbrugstraat   15). De ongehuwde  15  Van
Volkom woonde op kamers  aan de Veemarkt  (Wijk  D 144, thans  no.   15)  ell  n,I
Van Heusden in het huis Wijk A 475 (thans St. Jansstraat 14), waarheen, na zijn
vertrek naar 's-Hertogenbosch  in  1827,  ds Van Volkom verhuisde.

48) J. 1826, blz. 26.
47) Reis- en verblijfkosten werden niet vergoed (Reglement, art. 22), hetgeen de
geringe opkomst in de hand werkte. Hoewel volgens art. 29 alle leden tot de in
het reglement genoemde vergaderingen toegang hadden zonder daarin echter stem-
recht te hebben, verscheen er nimmer een gewoon   lid.   In   1834   werd   dan   ook

bepaald, dat het voltallige bestuur alleen nog samenkomen zou op de 2de woensclag
na Pinksteren, terwijl men toen de gewone leden van bijwoning van die Algemene
Vergaderingen uitsloot, tenzij zij daartoe uitgencidigd zouden zijn.
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De belangstelling concentreerde zich in feite op de zomervergadering
in juni, waarin volgens het reglement de voorzitter, na opening der
bijeenkomst met gebed (art. 31), een „aanspraak" houden moest
„betreffende de inrigting, het doel, den vooruitgang en de werk-
zaamheden der Maatschappij" (art. 32), en de boekhouder een
verslag over het afgelopen verenigingsjaar uitbracht. Het aantal

.bezoekers van die, spoedig als „Algemene Vergaderingen omschre-
ven, zomerbijeenkomsten bleef echter aanvankelijk ook maar be-
trekkelijk klein. Eerst in de zesde Algemene Vergadering (van 5
juni 1827) overschreed    het de twintig.    In    de toen gehouden
„aanspraak" werd dit met dankbaarheid geconstateerd, daar volgens
de spreker (ds Van Volkom) dit „aanzienlijke getal" een bewijs
vormde „van de hoogachting, waarin (de Maatschappij) bij het
beschaafd en godsdienstig gedeelte der Nederlandsclie natie (bleef)
deelen". Deze naar ons gevoel nogal bombastische bewoordingen
worden ietwat begrijpelijker, wanneer men weet, dat zestien aan-
wezigen de vertegenwoordigers van toen al ruim 1200 leden waren.

Vermoedelijk zal men in de eerste jaren van het bestaan der
Maatschappij nog wel bijeengekomen zijn in een particuliere woning
in Breda, en als mijn vermoeden juist is, zal men, toen dit bezwaar-
lijk werd, samengekomen zijn in de kerkeraadskamer van de Grote
Kerk van Breda. 48  In elk geval weten  wij  van de eerste bijeen-
komst die niet meer in „de hoofdstad van de Maatschappij" (Breda)
werd gehouden - t.w. de voorjaarsvergadering van 23 april 1833 -,
dat deze toen plaats vond in de Domkerk te Utrecht. Maar dit
komt   niet   in de jaarverslagen, maar alleen    in de notulen   en   de
correspondentie tot uiting. In de jaarverslagen duikt een plaatsnaam
pas   op   in het verslag   van de Algemene Vergadering   van    17  juni
1840 te Arnhem  en   niet  v66r   24   mei 1894 wordt daarin melding
gemaakt van het 6tablissement, waar men elkaar had getroffen.
Na elkaar toen te 's-Gravenhage in het Gebouw van Kunsten en

48) Dit vermoeden vindt steun in enige posten in het Kasboek no. I (1826-1841),volgens welke in de jaren 1826-1833 telkens na een gehouden Algemene Vergade-
ring aan M. van de Laar, koster der Grote Kerk, een betaling werd gedaan „voorbediening staande die vergadering". Blijkens datzelfde kasboek ging men na afloop
dier bijeenkomsten gezamenlijk dineren    (in    1826   bij   J. J. Peebergh, later   bij
L. Oers). Uit de kas der Maatschappij werd dan een „drinkgeld" aan de „bediendeaan de maaltijd" betaald.
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Wetenschappen te hebben ontmoet, vergaderde men vervolgens in
1895 in „Americain Hotel" te Amsterdam, in 1896 in de „Buiten-

"                                                             "societeit te Arnhem 49   en   in    1897   in het „Brongebouw     te   Haar-
lem. 5°  Sedert   1898  kwam men samen in hotels, waarvan  de  nu  nog
gerenommeerde namen getuigen van zekere, zeer bijzondere gaven
van hen, die men toen - de tijden waren inmiddels sterk ver-
anderd! - ook in katholieke kringen in Brabant met zekere eerbied
„de heren van Welstand" placht te noemen: de kunst om aan de
behartiging van hoge ideele belangen de behartiging van gastrono-
mische geneugten te paren. 51  Wie lust mocht gevoelen  om  een
historisclie „Guide gastronomique des Pays-Bas depuis 1898" samen

.te stellen, volge aan de hand van de jaarverslagen de „Bestuurderen
van de Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk
onder Landlieden op hun gangen naar de algemene vergaderingen!

§ 4. Het eerste Reglement

Maar aan zulke wereldse genoegens hebben de oprichters van
1822 zeker niet gedaclit. Zij dachten aan geheel andere dingen,
bijv. aan het feit, dat men vooral „omzichtig" te werk moest gaan.
Uit het met zo veel zorg samengestelde reglement werden daarom,
alvorens het in druk te vermenigvuldigen, enige bepalingen gelicht,

49) Thans gemeente-museum.
50) Dit „Brongebouw"  was  op  20  juni   1895  met veel feestelijk vertoon geopend:
G. M. Nieuwenhuis, De stad  aan  het  Spaarne  in  zeven eetiwen (Amsterdam   1946),
blz. 319 vlg.
51)  J.   1964,  blz.   14. In verband  met  de daar geschetste geneugten  zij hier vermeld,
dat men in 1835 nog genoegen nam met een diner van f 1,50 (A.W., Ing. st. 1835,
no.  32)  en  in  1839 met „brood, beleg en koffy, genever of madeirawijn" (A.W., Ing.
st. 1839, no. 69). Na het tot stand komen van de samenwerking met de „zuster-

"
verenigingen Unitas en Christelijk Hulpbetoon (waarover nader in hoofdstuk VI
zal warden gesproken) zorgde men - vermoedelijk op grond van de bij die ver-
enigingen bestaancle gewoonten - zoveel mogelijk voor protestantse bediening
(A.W.,  Ing.  st.  1850,  no.  53  en   1851,  no.  88),  want de drie verenigingen plachten
toen na elkaar op dezelfde plaats samen te komen   .Toen ds Huydecoper  in   1855  de
Algemene Vergadering voorbereidde, huurde hij, als voorstander van de geheel-
onthouding, een zaal in de „Afschaffingsinrichting" in de Eerste Wagenstraat in
Den Haag (A.W., Ing. st. 1855 no. 80). Op 25 okt. 1897 werd op voorstel van
prof. Van der Vlugt een einde gemaakt aan de ingeslopen en met het reglement
strijdige gewoonte, dat uit de kas der Maatschappij de dinerkosten der afgevaardig-
den werden betaald (A.W., Hoofdbestuur, Not. 1888-1910, d.d. 25 okt. 1897).
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die voorshands geheim gehouden zouden moeten worden. Weg-
gelaten werd tussen art. 11 en 12 de bepaling, dat „nademaal de
geheimhouding van het bestuur en de werkzaamheden der Maat-
schappij vereischt (werd) ter bereiking van haar doel en ter ver-
mijding van tegenwerking", elk lid zich tot geheimhouding zou
verplichten. In art. 28 zou de naam van de „hoofdplaats der
Maatschappij" (Breda) niet worden vermeld. Ook lichtte men uit
het te drukken reglement een tussen art. 42 en 43 voorkomende
bepaling, dat „ter bereiking van derzelver oogmerk en ter vermijding
van achterdoclit, alsof zij (d.w.z. de Maatscliappij) belijders van
andere gezinten trachtte om te koopen", de Maatschappij „geene

ondersteuning zou geven dan aan protestantsche belijders van het
Christendom". Tenslotte werd de tussen art. 48 en 49 thuis be-
horende bepaling, dat de Maatschappij vooreerst alleen ondersteu-

ningen in Noord-Brabant zou doen, ook al bij de „geheimen" van
de Maatschappij ingelijfd. Wel zou dit alles aan elk nieuw lid in
vertrouwen ,vorden medegedeeld. 52

Gaan we nu na, wat het reglement overigens aan nog te memo-
reren voorschriften behels(le, dan kan het volgende worden vermeld:

Hoofdstuk I („Bedoeling der Maatschappij") bevatte drie artikelen:
art. 1. De Leden der Maatschappij hebben ten doel hunne

medebelijderen, welke wel geschikte hoedanigheden of
aanleg hebben om gelukkige leden in de zamenleving te
worden, maar daartoe buiten staat zijn uit oorzaken van

bekrompen omstandigheden, die buiten hunne schuld

plaats hebben, door dadelijke hulp, vooral in den land-
bouw, tot een vast bestaan te helpen, en alzoo in staat

te stellen, om nuttige leden hunner gemeente te worden.

art. 2. De Leden stellen zich voor dat doel te bestreven door
voor de zoodanige aan te koopen, of aan hen de noodige
voorschotten, voor niets, te doen, tot het aankoopen van
de vereischte landerijen, woning en verdere noodwendig-
heden, echter onder de bepaalde voorwaarde, dat zij of
het aangekochte zelf, of bij gedeelte, en op vastgestelde

12) A.W., Notulenboek I, blz. 6-8.
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tijden, den prijs der voor lien aangekoclite goederen, of
de aan lien voorgesclioten gelden, zullen terugbetalen.

art. 3. De Leden stellen zich voor dat doel te bevorderen, door
de door hen ondersteunden tevens op te leiden tot een
verlichte kennis en getrouwe beoefening van het Chris-
tendom, en daardoor ook tot naarstigheid, zuinigheid en

andere deugden, waardoor zij, bij de verleende middelen,
in dien stand, tot de gewenschte welvaart kunnen komen.

Volgens art. 4 kon „elk welmeenend Protestantsch belijder van
bet Christendom in het Koningrijk der Nederlanden" lid der Maat-
schappij worden, en weI tegen een jaarlijkse, in januari te betalen

som van f 5,25 (art. 5). Later - in 1964 - zou uiting gegeven
worden aan de mening, dat de oprichters met „Protestantsche be-
lijders van het Christendom" het oog gehad zouden hebben op
lidmaten of gast-lidmaten van de Hervormde Kerk, maar bij onder-

zoek bleek mij, dat die opvatting in strijd is met de historie van de

Maatschappij: ook leden van andere reformatorische kerkgenoot-
schappen werden gaarne als leclen aanvaard. Daarenboven beschik-
ken  wij  over een uitlating van  ds Van Volkom 53  uit  1819,  dat  hij

geen voorstander van een „bepaald Protestantsch kerkgenootschap"
wilde zijn, maar alleen van het „Evangeliscli Christendom" en dat
z.i. iedereen protestant mocht worden genoemd, die geloofde, dat
„Jezus de weg, de waarheid en het leven is" en dat de „eenige
regelmatit Yan liet geloof der Christenen" uitsluitend te vinden zou

zijn in de geschriften van het Nieuwe Testament, zulks met ver-

rverping van „alles wat strijdig was met de gezonde rede". Hoe

men ook over deze definitie moge denken - zij sloot in elk geval
uit, dat door art. 4 van het reglement het lidmaatschap der Maat-
schappij belerkt zou zijn tot de lidmaten of gast-lidmaten van de
Hervormde Kerk. Daarenboven zou ds Van Heusden in zijn toe-

st) De Protestant, I (1819), blz. 13 vlg. Dat deze zienswijze afkomstig was van ds
Van Volkom, blijkt uit De Protestant, IV (1822), blz. 485. Uit het in laatstge-
noemde jaargang opgenomen Naschrift kan worden afgeleid, dat dit door ds Van
Volkom geredigeerde tijdschrift, naa r    hij     toen zelf inoest toegeven,     soms     onder
invlcied van anderen een karakter had gehad, waarvan hij zich, naar aanleiding van
de kritiek uit eigen kring, achteraf wenste te distancieren.
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spraak   tot de Algemene Vergadering   van 1833 spreken   van   „ge-
meenten van de Protestantsche, vooral Hervormde belijdenis" en
dus „protestants" niet zonder meer met „hervormd" identificeren.

Vrouwen konden ook lid worden en zich dan, zo zij zulks
wensten, door iemand - kennelijk bedoelde men: een manspersoon,
want dat vrouwen tot een hoofdzakelijk uit mannen bestaande
vergadering toegang zouden (willen) hebben, was destijds volkomen
ondenkbaar! -, die zelf de vereisten tot het lidmaatschap bezat, in
de vergaderingen van de Maatschappij als lid laten vertegenwoor-
digen (art. 8). Telkens tien leden zouden tezamen een afdeling
vormen, die uit haar midden jaarlijks een „correspondent" zou
aanwilzen. Tien „correspondenten" vormden tezamen een „ring",
waarvan de leden jaarlijks uit hun midden of uit andere leden van
de Maatschappij een „bestuurder" zouden benoemen (art. 11).
Zolang een afdeling nog minder dan vijf leden telde, zou de door
haar benoemde „correspondent" wel een raadgevende, maar geen
beslissende stem in de ring-vergadering hebben (art. 12). De krach-

.tens art. 11 aangewezen „bestuurders kozen uit hun midden of uit
andere leden der Maatschappij op hun beurt de voorzitter, boek-
houder en kashouder, die - telkens na drie jaren aftredend, maar
steeds herkiesbaar - tezamen met genoemde „bestuurders" het be-
stuur van de Maatschappij zouden vormen (art. 13). Zou een
„bestuurder" in 66n van genoemde functies worden benoemd, dan

.

zou de ring, door wie die „bestuurder was aangewezen, uitgenodigd
worden om in de ontstane vacature te voorzien door een andere
„bestuurder" te kiezen (art. 14).

Terwijl de „kashouder" de kas hield (art. 25), was de „boek-
houder" belast met het bijhouden van de ledenlijst, notulen en het
voeren van alle correspondentie. Zijn taak was het ook een jaar-
verslag samen te stellen, dat uitgebracht zou moeten worden in de
(algemene) vergadering in juni na in concept in de vergadering van
de daaraan voorafgaande maand april beoordeeld te zijn (art. 26).
Aan dit voorschrift en aan het feit, dat die jaarverslagen sinds 1825
ter verspreiding onder de leden werden gedrukt, danken wij de met
het jaar 1824/25 beginnende, ononderbroken reeks van zulke  ver-
slagen, die deel uitmaken van het archief van de Maatschappij.

Art. 43 bepaalde, dat de Maatschappij „geene aalmoezen en geene

64



ondersteuning" zou geven, „die slechts tot tijdelijke vervulling van

eenige behoefte zouden zijn". Die bepaling, waaraan steeds strikt
de hand is gehouden, zou het struikelblok blijken te zijn voor velen,
die in tijdelijke nood hulp en steun van de Maatschappij van
Welstand verzochten: op elke Algemene Vergadering werden lijsten

"
overgelegd van „afgewezen verzoeken om ondersteuning en vaak
betrof het dan zulke gevallen van „tijdelijke behoeften".

Volgens art. 44 zou geen ondersteuning worden gegeven „aan
personen, die blijkbaar ongodsdienstig (waren) of te lui om te
werken; door ouderdom, door voortdurend lichaamsgebrek, door te
groote slordigheid of onkunde daartoe onbekwaam (waren), of van-
welke het (bleek),   dat   zij door eigen grove schuld de middelen  van
hun bestaan verwaarloosd (hadden) en zich dus onvatbaar (hadden)
getoond om voortgeholpen te worden".

Bijzonder belangrijk was art. 45, dat de positieve vereisten om-
schreef om voor ondersteuning in aanmerking te kunnen komen.
Men   moest: a) eerlijk   zijn, en genegen   om naar vermogen   tot
welstand zijner (kerkelijke) gemeente mede te werken en zijn gods-

dienstige plichten waarnemen; b) geschikt en genegen zijn in de
landbouw alleen of met nog andere bijverdiensten een behoorlijk
bestaan op te bouwen; c) zijn, wat wij in het kort „bekwaam tot
voortteling" zouden kunnen noemen. Art. 45 omschreef dit laatste
vereiste uitvoerig aldus: „dat zij" (de aspirant-ondersteunden) „staan
in het huwelijk te treden, of gehuwd zijnde, kinderen hebben
of de verwachting kunnen hebben om die te krijgen, of huisvader
of huismoeder zijn, welke hunne kinderen tot den landbouw

opvoeden, of wel dat zij een huisgezin uitmaken, van welker leden
gegronde verwachting is, dat zij of tenminste een van hen allen,
met den tijd in het huwe]ijk kunnen treden, met de verwachting
van kinderen te kunnen krijgen".

Dit laatste voorschrift zal liebben samengehangen met de bedoe-

ling, dat de met uitsterving bedreigde, kleine protestantse gemeen-
schappen op het Brabantse platteland door het werk van de
Maatschappij dfii,rzaam versterkt zouden worden met telkens weer
nieuwe generaties van protestantse landbouwers. Dit blijkt onder
meer uit het feit, dat men soms in latere jaarverslagen de opmerking
tegenkomt, dat een overigens wel geslaagd gezin op een Maat-
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schappij-hoeve toch niet geheel aan de bedoelingen van de Maat-
schappij had beantwoord, omdat het kindertal maar klein was
gebleven. Wel kan de vraag worden gesteld, of men van de zijde
van de Maatschappij lange tijd niet al te veel de nadruk heeft
gelegd op die bekwaamheid tot voortteling en of de opricliters de
gevolgen van dat in art. 45 neergelegde gebod „Gaat heen en
vermenigvuldigt U" wel voldoende overzien hebben. Sommige
boerengezinnen, waarvan de Maatschappij de beste verwachtingen
koesterde, hebben ondanks geschiktheid voor de landbouw en noeste
vlijt toch „in hun stand" niet de „gewenste welvaart" kunnen
bereiken, omdat een snel toenemende kinderschaar de vrouw en
moeder volkomen boven het hoofd groeide. Alleen die grote gezin-
nen, die er in slaagden de jaren waarin de kinderen nog niet op
het boerenbedrijf konden meewerken, zonder ernstige kleerscheuren
door te komen, waren in staat, wanneer die kinderen na verloop
van jaren zelf dc handen uit de mouwen konden steken, Uit te
stijgen boven een moeizaam bestaan en werkelijk tot welstand te
geraken. 54 Een aantal boeren van Welstand heeft echter nimmer
die „welstands-drempel" bereikt, orndat de kinderlast lien voortijdig
deed bezwijken. Dat laatste was vooral bij de minder goede boeren

het geval. De reeds eerder in deze studie vermelde, felle tegen-
stander van de Maatschappij, de rooms-katholieke geneesheer-jour-
nalist J. W. Cramer heeft in zijn in 1852 verschenen Mdmoire sur
les socidtes secrotes protestantes dans les Pays-Bas par un dlecteitr
neerlandais (blz. 82) niet geheel ten onreclite opgemerkt, dat de
Maatschappij z.i. beter had gedaan met minder te letten op het
grote aantal kinderen dat de gezinnen van haar „ondersteunden"

54) De alsdan aanbrekende peric,de van een toenemende welvaart duurde voort zo-
lang die kinderen tot de gezinsinkoinsten bleven bijdragen. Zodra zij definitief hun
eigen bestemming gingen volgen en in verband daarmee de ouderlijke

woning  er-lieten, daalde weer de welstand der ouders. Voor laatstgenoemden naderde  an
opnieuw een moeilijke tijd. Als alle kinderen getrouwd waren en de ouders zelf niet
meer voldoende in hun onderhoud konden voorzien, namen laatstgenoemden  door-
gaans hun intrek bij  een van hun kinderen. Voor sommige jonge gezinnen  met een
grote kinderschaar kon deze extra-last z,i zwaar worden, dat daardoor het breekpunt
gevaarlijk naderbij kwam of zelfs werd overschre(len. In dit licht bezien is het
begrijpelijk, dat bijv. het jaarverslag  1866  (blz.  4) de mededeling bevatte:  „Op  (de
boerderij)   no.   5 1    is   de hoogbejaarde weduwe ove:leden,   maar  .  .  .   dit   is   voor   den
welstand van het gezin geen verlies te achten".

66



moesten tellen, en meer aandacht te wijden aan de geschiktheid
van die „ondersteunden" voor de door lien uit te oefenen ]andbouw.

Tenslotte bepaalden art. 51 en 52 van het Reglement, dat „aan-
koopen zouden geschieden op een lastbrief van de bestuurders door
cen daartoe te benoemen commissie of andere leden van de Maat-
schappij", en wel op naam van de ondersteunde of op naam van
een der ]eden der Maatschappij, in beide gevallen tegen renversaal
aan bestuurders. De Maatschappij zou dus niet op eigen naam
kopen. Ook hier speelde het verlangen niet open]ijk naar voren

te treden, maar in stilte werkzaam te zijn (de z.g. zucht tot geheim-

houding) een rol, maar daarnaast vloeiden de voorschriften van
beide laatstgenoemde artikelen ook voort uit twijfel, of liet juridiscli
wel mogelijk was, dat de Maatschappij goederen op eigen naam
aankoclit. Merkwaardig is, dat men om onder deze moeilijkheid
uit te komen een weg ging, die zijn pendant vond in een zelfde
soort noodsprong, die v66r 1795 herhaaldelijk door rooms-katholieken
zvas gemaakt met betrekking tot de bezittingen van hun staties.
In verband met de zeer onzekere rechtspositie daarvan (en onzeker

is dan nog een eufemistische uitdrukking!) had men in sommige
gewesten en steden alle bezittingen van zo'n statie, inclusief het
kerkgebouw, niet zelden op naam gesteld van een natuurlijk per-
soon, t.w. een lid van de betreffende katholieke gemeenschap. De

gevaren van zulk een werkwijze, waarvoor men pas na verloop van
tijd bij de Maatschappij van Welstand oog zou krijgen, had(len

zich bij de rooms-katholieken al enige malen geopenbaard doordat,
na het overlijden van zulk een pseudo-bezitter, moeilijkheden waren
ontstaan met niet-katholieke of kwaadwillige erfgenamen, hetgeen
soms tot catastrofale gevolgen  had  geleid. 55 Zoals later  nog  zal
blijken, is men dan ook bij de Maatschappij na enige tijd terug-
gekeerd  van  de  weg,  die  men   in   1822 met betrekking  tot  het  op-

naam-stellen van de bezittingen der Maatschappij ingeslagen was.

55) L. J. Rogier en N. de Rooy, In rrijheid herboren, blz. 16 en 17.
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HOOFDSTUK III

DE BEGINJAREN VAN DE MAATSCHAPPIJ

§ 1.  De aanvankelijk betrachte geheimhouding

Het ligt weI zeer voor de hand, dat de tegenstanders van de
Maatschappij de door haar aanvankelijk zo zorgvuldig betrachte

geheimhouding gaarne aangegrepen hebben om de doeleinden van
de Maatscliappij in een zo ongunstig mogelijk daglicht te stellen.
Zelfs toen de Maatschappij haar streven naar geheimhouding voor
een groot deel had ]aten varen, bleven haar bestrijders hardnekkig
volhouden, dat de Maatschappij een geheim genootschap was.
Daarmee speculeerde men op uit dat „geheime" karakter voort-
vloeiende verdenkingen van sympathieen of samenwerking met vrij-
metselaars en contacten met ondergrondse acties van revolutionaire
aard. Over de vrijmetselarij deden destijds de meest zonderlinge en
vaak stuitende verhalen de ronde; sinds de tijd waarin de Maat-
schappij van Welstand opgericht was, hadden zich in Frankrijk en
elders in Europa beroeringen vertoond, uitgaande van geheime
clubs, veelal gevormd door jeugdige intellectuelen, die in samen-

werking met republikeinen van de oudere generatie politieke en
sociale hervormingen desnoods met geweld wilden doordrijven. 1
Hoe gemakkelijk verdenkingen van de zo juist geschetste aard
ingang konden vinden en blijven voortleven, blijkt uit de studie
van de pater-Jezuiet Albers, gewijd aan het herstel van de bisschop-

pelijke hierarchie  in   1853  en  in 1904 verschenen. Daarin noemde

nog deze schrijver de revolutionaire geest van de geheime protes-
tantse genootschappen (waaronder Welstand) kenmerkend onder

opmerking, dat zij „van alle Europeesche revoluties de hardnekkig-
ste verdedigers" waren geweest. Prof. Blok nam enige jaren later
zonder meer aan, dat Albers, schrijvende over de „partij der geheime
protestantsche genootschappen", daarmee „blijkbaar vooral de Vrij-

1) M. J. F. Robijns, Radicalen  in  Nederland  (1840-1851),  blz.  26-27  en  36.
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metselaars" bedoeld  had. 2  In het arcliief  van de Maatschappij  is
evenwel noch van die revolutionaire geest, nocli van enig contact
met de vrijmetselarij iets te vinden. Integendeel, prof. Bosscha, die
in 1834 mede-voorzitter  en  in 1839 voorzitter  van de Maatschappij
werd, behoorde tot de „oude conservatieve partij" die, naar Albers
tereclit opmerkte, van de door hem gesignaleerde revolutionaire
geest niets moest hebben, hetgeen Albers dan ook tot de onjuiste
opmerking braclit, dat die partij verre zou hebben gestaan van

"bedoelde „geheime genootschappen .
Reeds uit dit laatste blijkt - als dit nog aangetoond zou moeten

worden! - lioe onjuist de hier genoemde wijze van bestrijding was.
Maar het succes dat men er mee bereikte, verklaart dat men er op
gebrand bleef op de Maatschappij toch vooral het etiket „geheim
genootschap" te blijven plakken. Hoezeer dat het geval was, heeft
de reeds eerder genoemde bestrijder der Maatscliappij J. W. Cramer

gedemonstreerd in zijn Mi,noire stir les societes secretes protestantes.
Daarin citeerde hij uit de jaarrede van Bosscha, gehouden tot de
Algemene Vergadering   van    1844, een gedeelte,   dat   aan    de   na-
gedachtenis van Hermanus Ameshoff was gewijd. 3 Bosscha  had
toen gezegd, dat er „in de eerste tijden (van het bestaan der Maat-
scliappij) een oogenblik (was) geweest, waarin de geheimzinnigheid
met welke alles wat de Maatschappij betrof, behandeld werd, de
aanvankelijke deelnemers te Amsterdam deed terugtreden en hij
(Ameshoff) daar met een waardigen vriend 4 alleen stond". Daarmee
had de spreker kennelijk herinnerd aan een inmiddels afgesloten
periode. Aan Cramer moet dat ook duidelijk zijn geweest, want
Bossclia had vervolgens Ameshoff geprezen, omdat hij „in dat tijd-
perk van ons Maatschappelijk bestaan, waarin de meerderheid uit
voorzigtigheid eene grootere geheimhouding verlangde, dan met

2)   P.   J.   Blok,   Geschiedenis   van   het   Nederlandsche   Volk,   dl. VIII (Leiden    1908),
blz. 134, aant. 3; P. Albers, Ceschiedenis van het herstel der Hierarchie in Neder-
land, dl. II (Nijmegen 1904), blz. 329 vlg.
3) A.W., Ing. st. 1844, no. 228 (manuscript); De Katholiek, dl. XVIII (1850),
blz.  58.
') Bedoeld werd Rodolphe le Chevalier, ged. Amsterdam (Walenkerk) 14 aug. 1776
(als zoon van Rodolphe en Anna Helena van Wylick), koopman te Amsterdam,
t ald. 3 jan. 1865. Hij was bestuurder van ring XVII. Opmerkelijk is, dat Cramer
in zijn Mimoire (blz. 64 vlg.) alleen deze zinsnede (zonder het slot) citeerde!
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zijne inzigten en zijn open karakter strookte", zich daartegen „met
allen nadruk had verzet". Mede daaraan was het, volgens Bosscha,
te danken geweest, dat „de vroegere geheimzinnigheid voor meerdere

openbaarheid der handelingen (had) kunnen plaats maken". Des-
ondanks riep Cramer in 1852 triomfantelijk uit: „Habemus con-
clidentem reum" („We hebben een verdachte die bekent") en achtte

Iii-j door deze „bekentenis" bewezen, dat Welstand nog altijd een
„geheim genootschap" was! Gezien de opgang die Cramers M6moire
in brede kring maakte, moet hij met die beschuldiging aardig
ingespeeld hebben op de angst, die in zijn tijd overal in West-
Europa bij de leidende kringen bestond voor radicale, geheime
genootschappen 5,  maar  de groteskheid ervan springt  in  het  oog,
wanneer men weet, dat er van die aanvankelijk zo gewenste geheim-
houding maar weinig terecht is gekomen. Reeds  in  oktober   1823
meldde zich uit eigen beweging een Brabantse notaris aan met het
verzoek „eenige gelden onder billijke voonvaarden genegotieerd te
krijgen" en een der eerste verleende ondersteuningen - no. 6 in
Gastel - lekte in korte tijd zelfs zodanig uit, dat er in de herbergen
van Gastel en Prinsenland (Dinteloord) druk over werd gesproken. 6

Het heeft dan ook niet zo heel lang geduurd voordat in de
kringen van Welstand het inzicht doorgebroken was, dat men de
aanvankelijk nagestreefde geheimhouding maar beter kon laten
varen. De nadelen ervan stelden de voordelen verre in de schaduw.
In latere tijd hebben verschillende voorzitters niet alleen b]ijk
gegeven die aanvankelijk inachtgenomen geheimzinniglieid zeer te
betreuren, maar zich daarenboven tevergeefs afgevraagd, wat toch de
oorzaak kon zijn geweest van dat in hun ogen zo onbegrijpelijke
streven. 7  Weliswaar  zou  men  ook  later,  toen  men  al  lang  had

a) Robijns, a.w., blz. 249.
8)   A.W.,   Ing.   st.   1823,   no.    13   Chet   verzoek werd uiteraard afgewezen)   en   1825,
no. 12.

') Zo bijv. prof.   Prins  is zijn herdenkingsrede  d.d.   28   mei   1872  (J.   1872,  blz.   6),
waarin hij „de zucht tot geheimhouding" mogelijk verklaarbaar en „misschien te
ver,intschuldigen" noemde, maar tc,ch „niet goed te keuren". lets voorzichtiger was

mr Pels Rijcken in zijn herdenkingsrede van 14 juni 1922. Toegevend, dat men in
1922 over die geheimzinnigheid „medelijdend zijn schouders (kon) ophalen en deze
handelwijze zelfs (kon) afkeuren", merkte hij terecht op, „dat de toenmalige tijds-
omstandigheden wel redenen zullen hebben gegeven tc,t die geheimhouding"
(J. 1922, blz. 3)
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besloten zo openlijk mogelijk naar voren te treden, toch nog op
grond van de ervaring, dat mededelingen in de jaarverslagen door
de tegenstanders aangegrepen werden om de Maatschappij te
bestrijden, uit die jaarverslagen soms gegevens weglaten, door rvelker
publikatie men die tegenstanders alleen maar in de kaart zou
hebben gespeeld, maar zulk een geheimhouding was niet meer dan
normaal. Naar aanleiding van „Een woord tot aanbeveling" (van
de Maatschappij), opgenomen in De Protestantsche Bladen van

oktober  1859 en door ds 0. G. Heldring te Hemmen overgenomen in

De Vereenigi,ig van november 1859, zou laatstgenoemde dan ook
opmerken, dat hij de in zo verre door de Maatschappij inachtgeno-
men geheimhouding ,veliswaar betreurde, maar „de wijze redenen"
ervan moest erkennen en respecteren. 8 De  door de oprichters  en
later door het bestuur in dc eerste jaren van het bestaan der Maat-

schappij betraclite geheimhouding ging ecliter deze normale voor-
zichtigheid verre te boven!

Toch was dat aanvankelijke streven naar geheimhouding niet zo
onverk]aarbaar, als men later wel heeft gemeend. Had niet ze]fs een
zo hoog gezeteld man als destijds de secretaris en adviseur bij het
Departement voor de zaken van de Hervormde Eredienst, J. D.
Janssen, na overleg met zijn directeur-generaal, Baron van Pallandt,
tot werkzaamheid in stilte aangemaandl Zeker stond achter die raad
niet slechts het wijze inzicht, dat vele jaren later de aartsbisschop
van Utrecht, mgr. Zwijsen, tegenover paus Pius IX zou verwoorden,
toen hij het zei: „Heilige Vader, men kan in mijn land veel tot
stand brengen,  mits  men  het in stilte doe". 9 Aan Janssen zullen
veeleer de omstandigheden voor ogen hebben gestaan waaronder de
Protestantsche Maatschappij ter bevordering van Welstand haar
aanvankelijk zeer broze leven begon. Wat dit betreft is het op-
merkelijk, dat ds Van Volkom iii zijn „aanspraak" tot de Algemene
Vergadering  van   1   oktober   1822 10 ervan gewaagde,  dat  de  Maat-
schappij door haar doel „als 't ware in een zekere tegenstelling

') Heldring was vele jaren lid w·an de Maatschappij en voldeed zijn contributie in
de  vorm van brochures,  die  hij  aan de Mntschappij schonk.  Zo  zond  hij  in   1839
vijftig „genever-boekjes" onder de opmerking: „Het gaat mij als Petrus: goud en
zilver heb ik niet": A.W., Ing. st. 1839, no. 26.
9) Rogier en Van Rooy, In Vrijheid herboren, blz. 98.
w) A.W., Notulenboek I, blz. 32.
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(kwam) met de pogingen, welke er (destijds) van een andere (zijn
toehoorders) bekende zijde (werden) aangewend, om de belijders
van de (Hervormde) godsdienst... de middelen tot bestaan  lang-
zamerhand, en zelfs volgens een welbedacht stelsel, te ontnemen,

.,den moed te ontrooven, en uit „ons midden te verwijderen, waarvan
sedert eenen geruimen tijd de uitwerking reeds ondervonden
(werd)". Van „de onvoorzichtige ontdekking" van bestaan en doel
van de Maatschappij vreesde hij, dat „zulken op haar opmerkzaam
zouden kunnen doen worden, die het meest in de gelegenheid
(waren) en de middelen in handen (hadden) om haar tegen te
werken en vrugteloos te maken". Petrofobie en waanP Ik kom er
nog nader op terug, maar merk nu reeds op, dat volgens een brief
van ds Van Heusden aan zijn ambtsbroeder ds Van Gogh te Breda
d.d.   22  december   182911 de jonge protestantse schoolmeesterszoon
Peter Michael 12 opvallend tegengewerkt werd,  toen hij in Hooge-
loon of omgeving voor een door hem te beginnen boerenbedrijf het
nodige land wilde aankopen. Volgens ds Van Heusden, die toch
werkelijk geen „papen-vreter" was, bestond toen algemeen in
Brabant het streven om „kleine (hervormde) gemeenten eerlang
vernietigd te krijgen". Daartoe trachtte men, zo schreef hij, o.m. de
boerderijen uit protestantse handen te houden. 13

§ 2.  De Katholieke Maatschappij van Le Sage

Nu waren in deze tijd de van oudsher bestaande tegenstellingen
tussen protestanten en katholieken danig opgezweept door acties
van beide zijden. Onder de rooms-katholieken was enige jaren te
voren een man opgestaan op wie bij uitstek de dichtregels toepas-
selijk waren van P. A. de G6nestets vers 0,Lver,noeid. „Des drijvers

11) A.W., Ing. st. 1829, no. 132.
12) Zie over hem Jaarb. Centraal Burealt voor Genealogie, dl. XXIII (1969), biz. 66
vlg., in het bijzonder blz. 73.
13) Dit geschiedde volgens ds Van Heusden, die ook wel eens boos uit zijn slof
schieten kon, omdat „de dictators in die streken voornamelijk hun goed bestaan

(vonden) bij welgezetene landboue,ers"  en een kleine protestantse  boer  dus  „het
wegnemen van een vetten brok uit hun schotel" betekende. Het valt echter moeilijk
te bestrijden, dat flinke boerderijen doorgaans meer bevorderlijk voor de plaatselijke
welvaart zijn dan kleine landbouwbedrijfjes.
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geweldige roede / jaagt rustloos ons voort op ons pad". Pan deze
man, wiens betekenis voor zijn geloofsgenoten moeilijk kan worden
overschat, Joachim George le Sage ten Brock 14, zou later de bisschop

van Haarlem, Van Vree, dankbaar getuigen, dat hij moest worden
beschouwd als „een gewichtig geschenk der Voorzienigheid aan
Nederlands Katholieken". 15 Als zoon van een Rotterdams predikant
protestants opgevoed, was hem op den duur de verdeeldheid der
protestanten een zo grote nachtmerrie geworden, dat hij in 1806
openlijk naar de Rooms-Katholieke Kerk overgegaan was. Sinds
1815 produceerde hij, o.m. in het in 1818 opgerichte rooms-katho-
lieke tijdschrift de Godsdienstvriend, een voortdurend aanzwellende
stroom artikelen van pro-katholiek en fel anti-protestants karakter.
Tot zijn dood 16 is hij, ondanks een steeds afnemend gezichtsvermo-
gen en tenslotte volledige blindheid, met voorbeeldeloze hulp van

zijn protestants gebleven vrouw, voor de rechten en belangen van
zijn geloofsgenoten blijven strijden, daarbij steeds weer op de nood-
zaak van hechte samenwerking van alle katholieken wijzend. In
1820 stichtte hij in Utrecht de Roomsch-Catholycke Maatschappij
ter bevordering van godsdienstige wetenschap en goede zeden voor

het   Koningrijk  der   Nederlan£len,   ook wel (nadat  in    1822  het  voor-
zetsel „Roomsch" was vervallen) kortweg genoemd: de Catholycke
Maatschappij. Deze vereniging, al spoedig algemeen bekend als

14) Zie over hem o.a. J. H. J. M. Witlox, De Katholieke Staatspartij, dl. I: De
Noord-Nederlandsche Katholieken in de politiek onder Koning Willem I ('s-Herto-
genbosch 1919), blz. 88 vlg. (en over de door Le Sage gestichte Katholieke Maat-
schappij ald. in het bijzonder blz. 100 vlg.); G. Gorris, J. G. le Sage ten Broek en
de eerste faze van cle entancipatie der Katholieken, dl. I (Amsterdam 1947), blz. 383
vlg. en 399 vlg.; L. J. Rogier, Beschoinving en Onderzoek (Utrecht/Antwerpen
1954), blz. 262.
15) Witlox, a.w., blz. 88.
w) Zie voor de monumenten, die ter nagedachtenis van Le Sage werden opgericht:
Gorris,  a.w.,  dl. II (Amsterdam   1949),  blz.   199   vlg. Ter herinnering  aan  het  feit,
dat in het perceel Begijnstraat 3 en 3a te Grave ".. . heeft geleefd en gewerkt

(en...) midden in zijn werk (is) overleden de Vader van de Katholieke Pers, de
blinde Strijder voor de vrijmaking der Katholieken: Joacliim  le  Sage ten Broek  1847"
werd   in   1947   in de gevel   van dat perceel een gedenkplaat aangebracht boven de
poort, die toegang geeft tot de daarachter gelegen hervormde kerk. Enige jaren
later werd dit perceel door de hervormde gemeente van Grave aangekocht, maar in
de koopakte werd uitdrukkelijk bedongen, dat de gedenkplaat aldaar behouden
moest blijven. Boven die plaat werd slechts een bordje bevestigd met het opschrift:
„Ned.  Herv. Kerk, Dienst   11   uur". Een dergelijke humoristische speling  der  ge-
schiedenis is waarschijnlijk uniek.
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„de Maatschappij van Le Sage" en bedoeld als een tegenhanger
van de door haar oprichter heftig verfoeide Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen, had o.a. ten doel de verspreiding van goede
rooms-katholieke lectuur in Noord- en Zuid-Nederland (met in-
begrip van Belgie). Het duurde echter niet lang, of Le Sage gaf
openlijk te kennen, dat zijn Maatschappij ook moest gaan strijden
tegen de „duizendhoofdige ketterij" van het protestantisme. 17 Door
zich op deze weg te begeven wekte hij grote beroering, maar in
katholieke kringen had de Maatschappij zo veel succes, dat zij
spoedig, zowel in de Noordelijke, als Zuidelijke Nederlanden talrijke
afdelingen telde. Evenwel ontstond er door het ijveren van de wan-
trouwige, anti-Hollandse graaf De Robiano de Borsbeek in Brussel,
die niets moest hebben van verspreiding van Hollandse en Vlaamse
lectuur  in   zijn land, aldaar  in   1822 een aparte Socidti  Catholique
de la Belgique - uiteraard zeer tot leedwezen van Le Sage, aan
wie een eendrachtig samengaan van alle katholieken in beide delen
van het koninkrijk als ideaal voor ogen had gestaan.

De Nederlandse regering, voor „katholieke woelingen" uiterst
beducht, en in het bijzonder de Zuid-Nederlandse baron Goubau
d'Hovorst, directeur-generaal voor de Zaken van de Katholieke
Eredienst - volgens Witlox 18 een heftige caesaropapistische doctri-
nair - hield de beide Katholieke Maatschappijen nauwlettend in
het oog. Volgens het gouvernement en vele gematigde rooms-katho-

lieken was Le Sage door zijn geschrijf di oorzaak van de felle verbit-
tering tussen rooms-katholiek en protestant en  toen in maart  1823  aan
alle leden van de Katholieke Maatschappij een aflaat was verleend,
zag de regering de kans schoon om toe te slaan! Op grond van art. 207
van het Wetboek van Strafrecht (de Code P6nal) richtte op last
van Goubau de gouverneur van Utrecht zich tot de president van
de Maatschappij  van Le  Sage, de Utrechtse aartspriester 19  G.  van

19 Witlox, a.w; blz. 92.
18) Witlox, a.w., blz. 80.
19)   Van  het  territoir  dat   tot   1795 de Republiek der Verenigde Nederlanden  had  ge-
vormd, behoorden twee districten van de Provincie Gelderland, het Kwartier van
Nijmegen met het Land van Maas en Waal, tot het bisdom Roermond. Zeeuws-
Vlaanderen, Noord-Brabant en Limburg (voorzover tot de Republiek behorend)
maakten deel uit van de bisdommen Brugge, Cent, Antwerpen, Luik en Roermond,
en het vicariaat van 's-Hertogenbosch: P. Polman, Katholiek Nederland in de acht-

74



Nooy. Hij wenste te weten, wie de bestuurders en de gewone leden
van de Maatscliappij waren die „met het Hof van Rome" over die
aflaat in correspondentie waren getreden. Goubau, zelf naar Utrecht
overgekomen, braclit Van Nooy zowel mondeling als schriftelijk
onder het oog, dat voor opricliting van de Katholieke Maatschappij
's Konings machtiging nodig was geweest. Toen Van Nooy weigerde
gevolg te geven aan de aanwijzingen van Goubau, lichtte laatst-

genoemde in een schriftelijk stuk, opgesteld door zijn secretaris mr
P.   G. van Ghert 20, de Koning  in.  Het  doel  van de Maatschappij
werd in dat stuk omschreven als „het uitgeven van brochures,
waarin het geloof van andersdenkenden op hatelijke wijze (werd)
aangerand" en dus als in strijd met liet zesde hoofdstuk van de
Grondwet, „daar bij het zelve de volkomen vrijheid van godsdien-
stige begrippen aan elk wordt gewaarborgd". Daartegenover zou het
gouvernement de plicht hebben „om alle godsdienstige gezindheden
in 't Koningrijk bestaande, gelijke bescherming te verleenen en
gevolgelijk te beletten, dat dezelve in hunne godsdienstige gevoelens
(zouden) worden gestoord of aangerand". Daar echter het Wetboek
van Strafrecht niet op de Katholieke Maatschappij toegepast Week
te kunnen worden (Code P6nal, art. 291-294), kon volgens Goubau
maar 6611 middel worden gebruikt: overeenkomstig de Grondwet
moest bij Koninklijk Besluit worden verklaard, dat „gezegde
Roomsch-Katholieke Maatschappij als niet door den Staat erkend
en eene strekkilig hebbende om de openlijke orde en veiligheid te
storen, mitsgaders oneenigheid, twist, tweespalt, verdeeldheid of

tiende eeuw, dl. III, blz. 1. De rest van ons land, voorzover het geen deel van
buitenlandse bisdommen uitmaakte, was verdeeld in zeven districten, z.g. aarts-
priesterschappen, die tezamen als Hollandse Zending onder leiding stonden van een
elders verblijvende vice-superior, meestal een Italiaan, die in dezen de Paus - als
superior - verving. Men zie voor deze organisatie der aan de Paus trouwgebleven
Rooms-Katholieken ook: G. Gorris, a.w., dl. 1, blz. 92, en L J· Rogier en N. de
Rooy,  a.w.,  blz.  13  vlg.
20) Volgens Witlox (a.w., dl.  I, blz.  81) was „de bekende Piet van Ghert...in
brutaliteit van optreden beslist de meerdere van Goubau". Men zie over Van Ghert
L.   j.   Rogier,   Piet van Ghert en Hegel, in Studien, (11. CXXII   (1934),   blz.   115
vlg. en De Brabantse Leeuw, jrg. XVI (1967), blz. 136 vlg; waar men op blz. 139
en  140  een  heel wat gunstiger karakterbeschrijving vindt. Daaruit blijkt,  dat  hij  als
verdraagzaam katholiek van partijdigheid niets moest hebben. Opgemerkt kan
worden, dat wij bij de Van Gherts ook weer te doen hebben met een oud-Brabantse,
Protestant geworden familie. De vader van mr P. G. van Ghert was echter weer tot
de Moederkerk teruggekeerd.

75



wantrouwen tussclien de ingezetenen te veroorzaken, wordt gedis-
solveerd en verboden".   Op 21 augustus 1823 werden inderdaad  op

grond van deze overwegingen de beide Katholieke Maatschappijen
ontbonden en verboden verklaard.

§   3.     Dreigende   verwarring

Door hun connecties met het Nederlandse gouvernement zullen
de oprichters van de Maatschappij van Welstand ongetwijfeld
hebben geweten, met hoeveel zorg van regeringswege het optreden
van de Katholieke Maatschappij van Le Sage ten Broek werd
gadegeslagen. Het zal hun zeker niet zijn ontgaan, dat de Neder-
landse regering, die v66r alles streefde naar rust en alles, wat naar
godsdiensttwisten zweemde, met alle middelen wilde voorkomen,
zeker afkerig zou zijn van een Protestantse Maatschappij, die op
haar gebied een tegenhanger zou zijn van de Katholieke Maat-
schappij van Le Sage. De kans, dat men beide Maatschappijen als
t ware over 66n kam zou scheren, was inderdaad niet gering, want
ook de „Protestantsche Maatschappij ter bevordering van Wel-
stand" 21 stelde  zich  ten  doel haar ondersteunden door daartoe  be-
stemde geschriften „op te leiden tot... kennis en getrouwe beoefe-
ning van het Christendom",  zij  het dan in reformatorische  zin. 22
De in liet vorige hoofdstuk genoemde brief van ds Van Heusden
d.d.  18  november  1821  aan de secretaris en adviseur  bij het Departe-

21) Dat men aanvankelijk de Maatschappij van Welstand ook wel kortweg „de
Protestantsche Maatschappij" noemde, blijkt bijv. uit A.W., Ing. st. 1826, no's 46
en   71   en   1827,   no.   34. In eerstgenoemde brief werd zelfs gevraagd,   of  het  niet
mogelijk zou zijn in circulaires van de Maatschappij ,.het woord Protestantsch vet te
drukken, onder welke naam de Maatsch. bijna eeniglijk bekend" was.
") In de praktijk is van die lectuurverbreiding weinig terecht gekomen, ondanks
aandrang van ds Van Heusden.  In 1852 ontving men  van het Nederlandsch Bijbel-
genootschap 50 bijbels, 6 Oude- en 25 Nieuwe Testamenten en 25 psalmboekjes
ten geschenke. Van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap werden toen 200
kleine stukjes en van het Nederlandsch Godsdienstig Tractaat-Genootschap een
aantal tractaatjes met 40% rabat ontvangen. Ter verspreiding onder de ondersteun-
den verkreeg men voorts geschriftjes van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
bijbladen van de Volksbode en godsdienstige lectuur van prof. Hofstede de Groot.
In latere jaren  (zie  bijv.      1881,  blz. 17) werden geregeld aan kinderen van onder-
steunden bij hun aanneming kerkboekjes uitgereikt.
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ment voor de zaken van de Hervormde Eredienst zullen wij dan
ook moeten zien als een poging om bij de regering elk mogelijk
misverstand bij voorbaat weg te nemen. In die brief werd immers

'3

verzekerd, dat men - juist „om tegenwerking te vermijden  en dus
om nieuwe onrust te voorkomen - met „geheimhouding" te werk
wilde gaan, en wij weten, dat ook de heer Janssen dat streven naar
geheimhouding onderschreef. Door in stilte werkzaam te zijn kon-
den de beroeringen worden voorkomen, die Le Sage door zijn felle

optreden had gewekt en zijn Katholieke Maatschappij voor de
regering tot een bron van zorg gemaakt hadden.

Hoe groot het gevaar was, dat de Protestantsche Maatschappij van
Welstand door de tegenstanders van de Katholieke Maatschappij
in dezelfde hoek zou worden gedrongen, bleek in september 1823.
Ondanks het feit, dat het bestuur van Welstand er - in tegen-
stelling met Le Sage - zorgvuldig tegen had gewaakt om maar
enigszins openlijk aan de weg te timmeren, verscheen toen in het
tijdschrift De Weegschaal een artikel, waarin de Protestantsche

Maatschappij op 66n lijn werd met de volgens de schrijvergesteld
van dat artikel terecht vernietigde „Maatschappijen der Roomsch-

Catholijken in Utrecht en Brussel". De wens werd naar voren

gebracht, dat op dezelfde gronden nu ook de Protestantsche Maat-
schappij verboden zou worden. 23   Ds Van Heusclen  werd  in   de

vergadering  van 7 oktober   1823   door de andere bestuursleden  van
We]stand gemaclitigd om terstond bij de heer Janssen te informeren,
of ook voor de oprichting van laatstgenoemde Maatschappij konink-
lijke toestemming gevraagd had moeten worden. Op 3 november
1823  kwam  het met grote spanning verbeide antwoord 24:  naar  aan
Baron van Pallandt bij informatie bij de Minister van Justitie was

21)  De Weegschaal  1829,  no.  9, A.W., Notulenboek  I, blz.  69.  Na zijn instemming
te hebben betuigd met het besluit ten aanzien van de beide Katholieke Maatschap-
pijen bracht de (anonieme) schrijver de wens tot uiting, „dat de even onverstandige
als onberaden, en naar (zijn) inzien inconstitutionele vereeniging, welke zekere
Protestantsche Geestelijken, in eene der nabij de zuidelijke grenzen gelegen noorde-
lijke Provincie, trachten daar te stellen, moge gestuit worden, want actie veroor-
zaakt reactie. Wij vergenoegen ons „- vervolgde de schrijver -" met dezen wel-
gemeenden wenk, waaruit de ontwerpers van dat plan zien kunnen, dat hun ge-
waand geheim en hun SECRETE BRIEVEN al lang geen geheim meer gebleven
""

ziln (t.a.p. biz. 322).
24) A.W., Notulenboek I, blz. 73 en Ing. st. 1824, no. 9.
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gebleken, was voor een instelling van zuiver financiele aard (!),
zoals genoemde Protestantsche Maatscliappij, g66n koninklijke toe-
stemming nodig. Maar aan die mededeling werd de veel be-
tekenende opmerking verbonden: „Er wordt op vertrouwd, dat men
alle te groote ruchtbaarheid en opspraak zal trachten te vermijden".

Wie dit alles weet, zal de later vaak bespotte en afgekeurdegeheimzinnigheid in de eerste tijden van het bestaan der Maat-
schappij kunnen begrijpen: hoe meer men geheim hield, des te
kleiner was de kans op ruchtbaarheid en opspraak. Daarenboven
- wanneer de tegenstanders zouden weten uit welke hoek de wind
woei, dan zou men voor aankopen ten behoeve van protestantse
landbouwers weldra nergens meer een voet aan de grond krijgen.
Alles moest worden vermeden waardoor „bij de andersdenkende
landgenoten" zelfs maar het vermoeden zou kunnen ontstaan „alsof
het op hen gemunt zoude zijn" en bij hen de mening zou kunnen
post vatten, dat de Protestantsche Maatschappij  . . . „iets dergelijks
beoogde als hunne R.K. Maatschappij, welke blijkbaar eene strek-
king had om Protestanten voor hunne kerk te winnen". En ten-
slotte: door de aanvankelijk zo noodzakelijk geachte geheimhouding
zou worden bereikt, dat „aan de ondersteuningen elk vernederend
en ontmoedigend karakter werd ontnomen", een te grote stroom
aanvragen (en dus ook een stroom van teleurstellingen) werd voor-
komen, terwijl bevorderd werd, dat de Maatschappij „zelf haar
voorwerpen van ondersteuning vrijelijk zou kunnen kiezen en
slechts zo velen voor haar rekening zou nemen als inderdaad gehol-
pen konden worden".25 Hetgeen de Maatschappij van Weldadigheid
overkomen was, stond hier kennelijk het bestuur van de Maatschap-
pij van Welstand als een afschrikwekkend voorbeeld voor ogen:
daar had men de stroom paupers die op haar afgezonden werd,
nauwelijks kunnen verwerken met alle onrustbarende gevolgen van

25)  Aldus  ds Van Heusden  in zijn aanspraak  d.d.   1   juni 1824. Tevens merkte  hijop: „Van alle eigenlijk dus genoemde Proselietenmakerij gevoelen wij een regtmatige
afkeer. Wij geven onze bijdrage niet tot voortplanting onzer Evangelische belijdenis
onder andersdenkenden Christenen". Ook later zou - zoals bijv. door de voorzitter
ds Huydecoper - herhaaldelijk nog worden betoogd, dat de Maatschappij tegen-
over „de propaganda van Rome" alleen een „tuenda" wilde stellen, de Protestantse
propaganda   aan   de   kerk zelf overlatend   (zie   bijv. Alg. Vergadering  van   18   juni
1862;  J·   1862,  blz.   49).   Zie  voor de betekenis  van het woord „tuenda"  blz.  243.
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dien!  Maar  na de brief  van  de heer Janssen  van 3 november  1823
heeft men toch een deel van de geheimzinnigheid laten varen.
Men voelde zich nu wat zekerder en in de Algemene Vergadering
van    1    juni    1824   werd   dan ook besloten,   dat   de vier „geheime
artikelen" niet langer geheim gehouden zouden behoeven te blijven.
Wel zou „ter voorkoming van alle mogelijke tegenwerking" in het
reglement nog niet openlijk worden vermeld, dat Breda de „hoofd-
plaats der Maatschappij" was. 26

§ 4. Openlijker optreden en ledenu,erving; bestitur

Een der eerste gevolgen van het besluit voortaan niet meer met
zo veel geheimzinnigheid te werk te gaan, was een brief van het
bestuur aan de verschillende reformatorische kerkgenootschappen
in ons land. Op het daarin vervatte verzoek om steun reageerde de
Algemene Synode van  de  Hervormde Kerk zeer positief. 27 Blijken
van instemming werden ook ontvangen van de Commissie tot de
zaken van de Remontstrantsche Broederschap en van de besturen
van de Verenigde Doopsgezinde Societeit, de Hersteld Evangelisch
Lutherse gemeente te Amsterdam, de Evangelisch Lutherse Kerk
en van de Synodale Commissie in het Koninkrijk der Lutherse
Kerk. 28 Vooral de antwoorden  van de eerste drie colleges waren

bijzonder hartelijk. In Amsterdam kwam zelfs „door den grooten
ijver der broederen Doopsgezinden" spoedig een tweede ring (no.
17) tot stand, bestaande   in twee afdelingen. 2° Een duidelijker

26) A.W., Notulenboek I, blz. 83 en Jaarverslag d.d. 7 juni 1825 (notulen vorige

Alg. Vergadering).
er) J· 1825, blz. 15.
28) A.W., Ing. st. 1825, no's 143 en 144; 1826, no's 4 en 60; 1. 1826, blz. 14 en 25.
29)   1.   1826,  blz.  26;  A.W.,  Ing.  st.   1825,   no. 144. brief  van  prof. ds Rinse  Koop-
mans (1770-1826) , secretaris van het bestuur der Alg. Doopsgezinde Socitteit (zie
voor hem Ned, Patriciaat, jrg. XI (1920), biz. 125). Ing. st. 1826, no. 44; 1827,
no's  71,  72 (met bijlage)  en  75. Uit laatstgenoemde brieven blijkt,    dat  de  twee  afde-
Iingen vooral tot stand kwamen door het werk van prof. Koopmans en ds Jan van
Geuns. Men zie m.b.t. laatstgenoemde Ned. Patriciaat, jrg. XIV (1924), blz. 96 en
Isabella H. van Eeghen, Meniste Vrijage (Haarlem,   1969),  blz.   11   vlg.   Vooral   van
de steun van ds Van Geuns had H. Ameshoff hoge verwachtingen (A.W., Ing. st.
1827, no. 75), daar - naar hij schreef - „vader Van Geuns... hier aan 't hooft
der Doopsgezinden staat". - Vermeldenswaard is overigens, dat in (le „aanspraak"
tot   de Alg. Vergadering  van   2   sept.    1834   U.    1834,   blz.    10) ook gewag gemaakt
werd van steun van Israelieten.
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bewijs, dat onder de in art. 4 van het eerste reglement genoemde
„welmeenende Protestantsche belijders van het Christendom" ook
niet-hervormden werden verstaan, lijkt  me niet denkbaar. 80  Wel
bleef men, ondanks aandrang van Amsterdamse kant om de daar
ingezamelde gelden aan te rvenden ten behoeve van protestantse en
met name hervormde gemeenten in Holland, vasthouden aan de
aanvankelijk geheime afspraak, dat men vooreerst alleen in Noord-
Brabant ondersteuningen zou doen. Men heeft zich van het begin
af aan voornamelijk op laatstgenoemde provincie willen concentre-
ren. Daar kende men nauwelijks andere protestantse gemeenten
dan die van de Hervormde Kerk, maar zij plachten van oudsher
ook  gastvrijheid aan niet-hervormden te verlenen. 31

Uiteraard heeft men zicli reeds in de oprichtingsvergadering ook
beraden over het aanwerven van leden. Een concept-circulaire -
een „uitnoodiging tot deelneming in het ontwerp eener vereeniging
van welmeenende Protestanten tot ondersteuning hunner mede-
belijderen" - kwam ter tafel. Nadat het concept eenstemmig goed-
gekeurd was, werd besloten dat dit stuk, evenals het reglement,
door de zorg van ds Van Heusden bij Palier & Zn te 's-Hertogen-

80) Toen in de vergadering van de Permanente Cominissie van 9 jan. 1903 (A.W.,
Perm. Comm., Not. 1896-1905) de voorzitter van de Maatschappij, prof. Van derVlugt (zelf doopsgezind), bezwaar maakte tegen een gelijksoortige bepaling, volgens
welke (alleen) „elke protestant", die de voorgeschreven contributie betaalde, als lid
werd erkend, en waardoor dus allen, die niet tot een protestants kerkgenootschap
behoorden, van het lidmaatschap uitgesloten zouden worden, werd hem verzekerd,
dat bedoelde bepaling niets anders betekende dan dat „elke protestant", die zich
tot bedoelde contributie-betaling verplichtte, zonder meer als lid toegelaten moest
worden. Zij, die geen lid van een Protestants kerkgenootschap waren, konden aan de
Algemene Vergadering verzoeken lid te mogen worden. Zij moesten dus eerst ge-
balloteerd worden.
31)   1   1825,  blz.  9.   Toch   werd  in   1834  overgegaan  tot  het  verlenen  van  een  kleine
ondersteuning (no. 32) te Blaricum, omdat daar (in Noord-Holland) „zoo vele edel-
moedige begunstigers"  wi,onden  (J.   1834,  blz. 5). Inmiddels was reeds  in   1831  ook
een ondersteuning (no. 28) verleend in Tubbergen in Overijssel, om de hervormde
gemeente aldaar in stand te houden. Deze laatstgenoemde ondersteuning eindigde
met een mislukking: zie .1. 1831, blz. 6 en 18; 1839, blz. 8, 1846, blz. 9; 1848,
blz.  6 en  1871,  blz.  7.  Na het overlijden  van de ondersteunde bleek,  dat de weduwe
rooms-katholiek  was  (J·   1846,  biz.  9). De afbetalingen werden opgebracht  door  een
r.k. commensaal.
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bosch  zou worden gedrukt. 32 Bijzonder  hard  liep de aanmelding
van nieuwe leden evenwel niet. Op 28 ju61 1822 werd als eerste
aanwinst ingeschreven de jongste zoon van ds Van Heusden,
R. A. van van Heusden, de latere Oisterwijkse predikant, maar
toen nog student  in de theologic te Leiden. 33 Daarna volgden  in
1822 alleen nog drie in Breda woonachtige heren. Onder hen was
een neef van Kuyck van Houweninge, t.w. de effectenhandelaar
Schalk van der Meer. 34 Weldra zou hij door de leden van ring no. 1
(Breda) tot ringbestuurder worden gekozen. Uit dien hoofde ging
hij   in   1825 deel uitmaken   van   de toen gevormde, nog nader   te

bespreken Commissie van Bestuur, later (sinds   1834) de „Perma-
.nente Commissie genoemd, waarvan  hij   tot  zijn  dood  in   1852  lid

zou blijven.
Na een jaar was - met inbegrip van de twaalf oprichters - het

aantal leden gestegen tot 43 en had men een batig saldo van
f 78,75 in kas. Maar de ledenwerving had men toen nog niet met
volle kracht aangevat, omdat de strenge winter van 1822/23   „al
zoovele daden van Christelijke liefde" had geeist, dat men met het
werven van leden had gewacht tot de zomer van  1823. 85 De  toen
ingezette actie   deed het ledental    in   66n jaar stijgen    tot    132.36
Van dat ogenblik af liep het jaarlijks - zij het soms met plaatselijk
]edenverlies  - met sprongen omhoog:   in   1825   was  het  al   „ruim
500",   in 1826 „omtrent   1000"  en   in   1830   1644.37   Uiteraard  ging

"die ledenaanwas met het ontstaan van steeds weer nieuwe „ringen
gepaard.   In 1826 n·crd   zelfs  overgegaan   tot de stichting  van  een

32) A.W., Notulenboek I, blz. 23. Wat het reglement betreft: uitdrukkelijk werd
afgesproken, dat de te drukken 500 exemplaren bewaard zouden worden door de
voorzitter en de boekhouder. Laatstgenoemde zou aantekening houden van de
exemplaren, die afgegeven waren en aan wie. Wie meer dan 66n exemplaar zou
krijgen, zou voor de bewaring daarvan verantwoordelijk zijn en opgave moeten doen
van degenen, aan wie hij een exemplaar had gegeven. Ook hier dus de uiterste
voorzichtigheid!
38)  De Brabantse Leettiv, jrg. XVIII (1969), blz. 8.
39 Zie voor hem en zijn familie De Nederlandsche Leettzr, jrg. LXXXVIII (1971),
kol. 224 vlg.
15) A.W., Notulenboek I, blz. 57 en 61. Volgens een brief uit Haarlem d.cl. 3 dec.
1825  (Ing.  st.  1825,  no.   131) zou echter de ledenwerving reeds  in  1822/23  meer
succes gehad hebben, ,.indien er toen niet met zoo vele voorzigtigheid en geheim-
houding moest gehandeld zijn geworden".
w) A.W., Register der bestuurders, correspondenten en leden der Maatschappij.
3,)   1825, blz. 20, 1826, blz. 2 en 33; 1830, blz. 19.
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afdeling in Paramaribo, die twee jaren later reeds uitgegroeid was
tot een zelfstandige ring (no. 18) onder leiding van mr E. L. baron
van  Heeckeren van Walien. 38  Een lang bestaan  is  aan  deze

ring echter niet beschoren geweest: nadat zij na 1838 niets meer
van zich had laten horen, werd zij in  1847 als verloren afgeboekt. 89
In   1830  werd nog melding gemaakt van leden  in  Luik, die tezamen
met in Roermond, Venlo en Maastricht woonachtige leden een
nieuwe  ring  (no. 24) zouden gaan vormen. 40  Door  het  in  1830
uitbrekende conflict met Belgie is dat plan echter niet tot uitvoering
gekomen. Tot welke moeilijkheden datzelfde conflict ook nog in
andere opzichten zou leiden, komt in een volgend 1100fdstuk ter

sprake. Laat ik hier slechts vermelden, dat na een aanvankelijke
teruggang   in de jaren   na 1830 weldra   weer een nieuwe leden-
aanwas volgen   zou.   In   1842  zou   het  ledental   zijn   hoogtepunt  be-
reiken  met een getal  van 4778 leden. 41  In de daarop volgende
honderd jaar is het met af en toe kleine curves geleidelijk terug-
gelopen  tot  iets  meer  dan 300 leden  in  194242, een laagtepunt  dat

later weer volledig is overwonnen.
Reeds dadelijk was in de oprichtingsvergadering besloten, dat

men zou beginnen met drie „ringen" te vormen, t.w. in Breda (en
omstreken), 's-Hertogenbosch (met omgeving) en Hilvarenbeek
(met Waspik „en elders"). De door deze ringen afgevaardigde
bestuurders nu kozen    in de vergadering   van    1    oktober    1822   de
voorzitter, boek- en kashouder. De reeds „provisioneel" benoemde
boek- en kashouder werden in hun functies bevestigd. Enige moeite

88) J. 1826, blz. 14; 1827, blz. 9, 1828, blz. 124; A.W., Ing. st. 1828, no. 135.
Van Heeckeren was ook een der grondleggers van een Surinaamse afdeling van het
Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen (thans Ned.
Genootschap tot Reclassering genoemd). Men zie: J. M. van Bemmelen, Van zede
lijke verbetering tot reclassering ('s-Gravenhage   1923),   blz.   51   en   97/98.
19) A.W., Ing. st. 1838, no. 91; J· 1847, blz. 12. Ook de hiervoor genoemde afde-
ling van het Ned. Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen ging
na enige jaren teniet.

40)  J.   130,  blz.   18;   1831,  blz.   15.  In Luik telde de Maatschappij twee afdelingen,
in Maastricht woonden 21 leden, terwijl in Venlo een afdeling in oprichting was
(A.W.,  Ing.  st.  1830,  no.  70).  De in Roermond wonende leden waren in maart  1830
in twee afdelingen, elk van 6 of 7 leden, georganiseerd (A.W., Ing. st. 1830, no. 30).
41)  J.   1842,  blz.  40.  Men  zie  voor een overzicht  van het ledental  in de jaren  1832-
1849 ook De Katholiek, XVIII (1850), blz. 45.
49   J.   1942,  blz.   12.
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kostte liet ds Van Heusden - „den wijzen en godvruchtigen grijs-
aard, die het ontwerp (van de Maatschappij)... niet slechts vormde,
maar   ook   met   zoo veel ijver en inspanning daarstelde" 43   -   te
bewegen een bestuursfunctie te aanvaarden. Hij beriep zich op zijn
gevorderde leeftijd en de afgelegen ligging van Hilvarenbeek. Maar
op unanieme aandrang van de vergadering liet deze „achtenswaar-
dige man, die als de ziel van de Maatschappij (kon) warden aan-
gemerkt" 44, zich alsnog overhalen zelf voorzitter te worden,  mits de
bijna dertig jaar jongere ds Van Volkom als mede-voorzitter het
leeuwedeel  van het voorzitterschap  op  zich zou nemen. 45  Van
Volkom was daartoe gaarne bereid en zo werd in het bestuur der
Maatschappij cen tweede, of mede-voorzitter geintroduceerd. Laat
ik  er  meteen maar bijvoegen,  dat  men van 1825-1827  ook  nog  een
mede-boekhouder heeft gekend   en   in 1833 korte   tijd   een   mede-
kashouder - functionarissen, die evenmin  in  het  in 1822 aangeno-
men reglement werden genoemd. Nog zonderlinger is, dat volgens
datzelfde reglement (art. 29) geldige besluiten alleen genomen kon-
den worden door de ringbestuurders of liun vertegenwoordigers, maar
dat van het begin af aan in de vergaderingen van de Maatschappij
de voorzitter, mede-voorzitter, boekhouder (en mede-boekhouder) en
kashouder aan de besluitvorming meegewerkt hebben door op gelijke
voet  met de ringbestuurders  hun  stem  uit te brengen.  Pas  in   1882
zou men door een op de organisatie der Maatschappij uitgeoefende
critiek tot de ontdekking komen, dat deze gang van zaken niet in
overeenstemming was met de reglementaire bepalingen. Het gevolg
was, dat toen spoorslags tot een reglementswijziging werd besloten.

§ 5.  De eerste ondersteuningen

In diezelfde vergadering   van     1    oktober    1822    kwam   ds   Van
Heusden al terstond voor den dag met een uitvoerig gemotiveerd,
schriftelijk voorste] tot ondersteuning van zijn eigen gemeente. Hij
stelde voor de in Hilvarenbeek wonende landbouwer Jacobus Johan-

43) Woorden van ds Van Volkom in zijn „aanspraak" d.d. 1 okt. 1822.
44) A.W., Notulenboek I, blz. 33.
48) A.W., Notulenboek I, blz. 43.
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nes Dank (1781-1876),46 die aldaar met f 800,- geleend geld een
boerderijtje aangekocht had, voor de noodzakelijke uitbreiding van
dat bedrijf nog meer financiele steun te verlenen. Ds Van Heusden
verklaarde zich bereid het daartoe nodige geld uit eigen zak voor
te schieten. Unaniem werd dit voorstel aanvaard. Bepaald werd dat
Dank jaarlijks 5% (of 1/20ste deel) van het voorschot aan de Maat-
schappij zou terugbetalen. Ds Van Heusden kreeg de opdracht de
aankopen op zijn naam te verrichten, terwijl hij tevens met het
toezicht op Dank \verd bclast. 47 Uit de jaarverslagen blijkt, hoe het
met deze eerste ondersteuning (no. 1) afgelopen is. Zoals alle
„ondersteunden"   uit de periode 1822-30    van de Protestantsche
Maatschappij ter bevordering van Welstand maakte Dank, als
financieel heel weinig draagkrachtige boer (in dit geval nog met
een  gezin van louter dochters! 48) aanvankelijk een moeilijke  tijd
door.  Voor  zijn  vee  -  mest  was in Brabant een eerste vereiste 49  -
miste hij weiland, dat zelfs nog in 1831 voor hem aangekocht moest
worden. 5° De bedongen afbetalingen kon hij in 1831 niet opbrengen
door duurte der levensmiddelen en de schrale oogst. Daarna ecliter
vlotte het beter.   In   1834  kon al gesproken worden van „tamelijke
welvaart" 51  en  nog in  datzelfde jaar werd  hij  „door gelukkige om-
standigheden" - een sterfgeval, waardoor hem een erfenisje te beurt

46) Hij was een zoon van Jan Dank en Alida de Bossy: De Bral,antse Lee:,w, jrg.
XVIII (1969), blz. 4. Hij behoorde volgens ds Van Heusden tot „den deftigen
boerenstand" Cook Dank kwam voort uit een kleine Brabantse, protestantse ambte-
narenfamilie) en placht, blijkens verscheidene brieven  van  ds  Van Heusden, laatst-
genoemde in landbouwaangelegenheden te adviseren.
4,) A.W., Notulenboek I, blz. 35-38. 1)eze ondersteuning (no. 1) werd later nog
uitgebreid met de no's 2, 4, 10, 17 en 30.
a) In zijn boek Het oude Ke,npenland, blz. 130-131, heeft Barentsen erop gewezen,
dat een boerenbedrijf zich nauwelijks kon uitbreiden. wanneer het gezin slechts
meisjes telde: „De meisjes hebben een verklaarbare tegenzin in mannenwerk...
Zij moeten er als het ware toe gedwongen wcirden".
49) „Het mest" - zei men in Brabant - „is als eenen tweeden Godt": I. Thijs,
Afemorie of vertoog over het tlytgeven en tot cultittir brengen der vage en inculte
gronden in de Meyerije van 's-Hertogenbosch (Mechelen, 1792), blz. 135. Vandaar
de spreekwijze: „Die niet mest, die mist".
w)   J.   1831,   blz.   8.
51)   J.  1834,  blz.  6. De oudste ineisjes waren toen inmiddels  op een leeftijd gekomen,
waarin zij als dienstboden konden gaan werken. Door het daardoor ingebrachte
loon gingen de ouders dan over meer geld beschikken (Barentsen, a.w., blz. 131).
Deze grotere welstand duurde voort zolang als deze inkomstenbron vloeien bleef,
hetgeen het ongehuwd blijven van dergelijke meisjes in de hand werkte.
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viel! - in staat gesteld de gehele, nog resterende schuld aan de
Maatschappij af te lossen. 52 Daardoor werd hij toen eigenaar van
al hetgeen de Maatschappij voor hem aangekocht had. Toch werd
met deze „ondersteuning" het doel der Maatschappij - dullrzame
versterking van een kleine Protestantse gemeente in Brabant - niet
zo  erg goed bereikt:   in 1872 waren  van  het  in   1833 tien personen
tellende gezin van deze eerste ondersteunde op bedoeld eigen goed

53nog slechts twee ongehuwde zusters woonachtig.
Het zou te ver voeren van elke ondersteuning van de Protestant-

sche Maatschappij in de eerste jaren van haar bestaan het verloop
uitvoerig te beschrijven. Ik beperk mij tot de lotgevallen van de
ondersteunde personen, voorzover deze mij bekend geworden zijn.
De gegevens zijn ten dele ontleend aan de jaarverslagen, die van
1824 af bewaard gebleven zijn. Helaas heeft het streven naar
geheimhouding ertoe geleid, dat die vers]agen, o.m. wat de ver-
leende ondersteuningen betreft, geruime tijd in een soort geheim-
taal opgesteld werden. Van de hervormde gemeenten die door
plaatsing van boerengezinnen op door de Maatschappij aangekochte
hoeven werden ondersteund, worden de namen pas sinds     1872
vermeld. Nog langer  zou het duren  -  t.w.   tot   1883 - voordat  de

jaarvergadering besloot, dat voortaan ook de namen van de op die
lioeven geplaatste personen in de jaarverslagen zouden worden
genoemd. Daar in de eerste jaren zulke boerengezinnen door de
Maatschappij niet alleen aan een hoeve werden geholpen, maar
ook aan soms later nog bijgekoclit land en aan voor de uitoefening
van een boerenbedrijf noodzakelijke werktuigen, noemde men deze
boeren „onze ondersteunden", en die omschrijving bleef nog ge-
bruikelijk nadat   men    (in 1834) ertoe was overgegaan    de   Maat-
schappij-hoeven tegen een aanvankelijk nog lage prijs te verpachten.
Pas in de ]oop van de tweede helft van de vorige eeuw zou geleide-

lijk de omschrijving „ondersteunden" door de benaming „huurders"
of „pachters" worden vervangen. Eenzelfde geheimtaal werd overi-
gens ook lange tijd gebezigd ten aanzien van de ringen, waarin de
leden van de Maatschappij verenigd waren. Men nummerde die

55)  J.  1834,  blz.  23;  De Katholiek, XVIII  (1850),  blz.  39.
9 J. 1872, biz. 32.
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ringen, evenals de verleende ondersteuningen, in de volgorde van
hun ontstaan en noemde ze alleen bij hun nummer. Wel deelde
men  sinds 1828 weleens  in het voorbijgaan  mee,  waar een nieuwe

ring was gevormd en wie als bestuurder daarvan optreden zou.
Nieuw-optredende ringbestuurders werden sedertdien af en toe ook
wel   bij name genoemd,  maar  het  zou   nog  tot 1843 duren voordat
men in een overzichtelijke staat opgave zou doen van de plaatsen,
waar ringen waren gevestigd,   en pas sinds   1849   zou   men   in   die

54jaarlijkse staten ook de namen der ringbestuurders opnemen.
Ten gevolge van al die gelieimzinnigheid is het lange tijd heel

gewoon geweest, dat men in de jaarverslagen kon lezen, dat de
p 1(niet bij name genoemde) „medebestuurder in ring no....  ae aan-

dacht had gevraagd voor een (evenmin bij name genoemde) ge-
meente, die wegens cen bepaalde reden voor „ondersteuning" in
aanmerking zou komen. Wanneer dan tot ondersteuning was be-
sloten, werd medegedeeld, dat in bedoelde gemeente een goed
aangekocht was en dat dit nieuwe bezit onder n o. . . .i n d e admini-
stratie van de Maatschappij was geboekt. De vervolgens op dit goed
geplaatste landbouwer werd daarna aangeduid als „onze onder-

steunde met (of op) no. . . .". Zo uitvoerig zijn de jaarverslagen, dat
we daardoor bijna van jaar tot jaar voorgelicht worden over het
wedervaren der ondersteunde personen. We vernemen van gezins-
uitbreidingen, ziekten en sterfgevallen, tegenslagen (misoogsten,
veediefstallen, veeziekten e.d.), onderlinge ruzies en van huwelijken
van bijv. „de oudste zoon van onze ondersteunde op no.... met de

.tweede dochter van onze ondersteunde op no..... Sommige mede-

delingen zijn van bijzonder zakelijk karakter. Zo doet het zelfs
enigszins navrant aan te ]ezen, dat „op no. 159 de man, die reeds
geruimen tijd had gesukkeld, overleden (is)", wanneer daaraan toe-

gevoegd wordt: „Men heeft alle hoop, dat daardoor eer voor- dan
nadeel  aan den welstand van het gezin zal worden toegebracht". 55
Maar doordat plaats- en persoonsnamen niet v66r 1872, respectieve-

:4)  De Algemene Vergadering  van 1849 besloot daartoe, opdat de leden   „bij   ver-
huizing naar elders zouden weten,   bij   wie   zich te kunnen aanmelden":       1849,
blz.  43.  In   1838  had  men die gegevens nog geheim willen houden  „om de woelin-
gen van de Roomschen": A.W., Ing. st. 1838, no. 48.
3·s)  J.  1866, blz.  4.
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lijk  v66r 1883 worden genoemd,  blij ft een schat van genealogische
gegevens aan directe waarneming onttrokken. Aan de hand van vele
verspreide gegevens in het archief der Maatschappij en met behulp
van de registers van de Burger]ijke Stand is het mij echter gelukt
van al de oudste „ondersteuningen" de plaats- en persoonsnamen
toch nog te achterhalen. Door deze gegevens te combineren met de
mededelingen van de jaarverslagen slaagde ik erin een indruk te
krijgen van het verloop van het merendeel dier ondersteuningen.

Daarbij is mij enige malen gebleken, dat de betrachte geheim-
houding, voorzover die de verleende ondersteuningen betrof, toch
ook op beweegredenen kan hebben berust, die wij nog zeer goed
kunnen billijken. Juist doordat de jaarverslagen, vooral die uit de
eerste decennia, zo uitvoerige mededelingen bevatten over het wel
en wee der ondersteunde personen, was het soms maar goed, dat
voor de tijdgenoten plaats- en persoonsnamen verborgen bleven.
Het is dan ook zeker niet toevallig, dat men pas tot het publiceren
van plaats- en persoonsnamen overging, toen men zich ervan was
gaan onthouden in de jaarverslagen het wel en wee van de Maat-
schappij-boeren omstandig te schetsen en hun privacy meer ging
ontzien. Een typiscli voorbeeld van de consequenties, waartoe het
openlijk vermelden van namen van plaatsen en personen had kunnen
leiden in een tijd, waarin men de leden uitvoerig over het lot der
Maatschappij-boeren voorlichtte, biedt - zoals hierna nog zal blijken
- het verloop van de ondersteuning no. 11 te Nuenen, nadat daarop
de aanvankelijk geplaatste adspirant-landbouwer zijn plaats voor
een andere boer had moeten inruimen. Maar in stede van daarop
reeds thans in te gaan, geef ik er de voorkeur aan de verleende
ondersteuningen zo veel mogelijk in hun volgorde te beschrijven.

Elders heb ik al melding gemaakt van ondersteuning no. 3, in
1823 verleend aan de gepensioneerde sergeant en grenskommies
Johannes (of Johann Stephan) Rittman (1760-1832) te Hilvaren-
beek. 56 Deze ondersteuning,  die  in de jaarverslagen steeds  werd
omschreven als „eene boerenwoning cum annexis", was volgens het
inspectie-rapport  van 1830 niets anders  dan een huisje  met  tuin  en

66) Jaarboek Centraal B,tremt roor Genealogie, dl. XXIII (1969), blz. 72 en 89,
aant. 16 en 17.
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nauwelijks een halve hectare akkerland. Ondanks uitbreiding van
deze  „lioeve"  met  nog wat bouwland  (in   1825) en enige perceeltjes
weiland   (in 1831) bleven Rittman  en zijn gezin, bestaande  uit   zijn
vrouw, twee zonen  en een ziekelijke dochter 57,  niet voor armoede
gespaard. Uit talrijke brieven van ds Van Heusden blijkt, hoezeer

hij zijn zorgen ook over dit gezin bleef uitstrekken. De oudste zoon,
Johan (of Johannes Frederik Dirk) Rittman (1809-1891) had z.i. een
te zwakke gezondheid om tezijnertijd voor ondersteuning in aan-
merking te kunnen komen. Omdat de „hoeve" - uiteraard! - te
klein was om zelfs maar vier monden belioorlijk te kunnen voeden,
bewerkte ds Van Heusden, dat Johan in 1834 in Helvoirt als tuin-
man ging werken. 58 Deze zoon keerde evenwel na enige tijd weer
terug in liet ouderlijke huis, omdat hij dit werk niet kon volhouden.
Toen de jongste zoon, Dirk Rittman (1811-1892), in 1840 trouwde,
wilde de Maatschappij hem en zijn vrouw niet belasten met de
zorg voor zijn ziekelijke zuster en broer. Hij werd toen op een
nieuwe, veel grotere boerderij (ondersteuning no. 59) te Hilvaren-
beek geplaatst. Niet lang daarna overleed de zuster en Johan zette
toen alleen het bedrijf  op de kleine ondersteuning voort. 59 Nadat

hij op zijn beurt in 1847 was gehuwd en zijn in 1850 geboren zoon
Johan Arnoldus Rittman de leeftijd had bereikt, waarop hij zijn
vader bij het boerenwerk kon bijstaan, kon laatstgenoemde naar een
flinke boerderij in hetzelfde dorp (ondersteuning no. 180) worden
overgeplaatst. Na Johans dood volgde die zoon hem op die boerderij
op.   Uit   zijn   op 14 februari   1884 te Deurne met Maria Huizing
gesloten huwelijk sproot een reeks voortreffelijke pachters van

57) Een tweede, oudere dochter voorzag als dienstbode in Tilburg in eigen onder-
houd, maar overleed  in   1837, de moeder overleed  in  het jaar daarna.
w)  J·   1834,  blz.  6.  Met  de  dood  van  haar  man  had zijn moeder ook diens pensioen
verloren   (J.   1833,  blz. 7). Later  zou  mr  C.   J. van Heusden uiting geven  aan  de

mening, dat dit gezin altijd onvoldoende gesteund was, maar uit enige brieven van
ds Van Heusden blijkt, dat uitbreiding van het bedrijfje alleen maar tengevolge
zou hebben gehad, dat de oudste zoon en dochter, die noodgedwongen elders zelf
in hun onderhoud trachtten te voorzien, dan weer naar het ouderlijke huis zouden
terugkeren. Er zou dan in wezen niets veranderen, want de Maatschappij zag geen
kans de boerderij zodanig te verbeteren, dat zij aan vijf volwassen personen een
enigszins behoorlijk bestaan zou kunnen verschaffen.
59) Hij en zijn zuster waren op de ondersteuning gehandhaafd, omdat zij door de
reeds verrichte afbetalingen een zeker recht op het goedje hadden gekregen  (1.1842,
blz. 1 en 2).

89



Welstand. Daarentegen heeft het lot gewild, dat Dirk Rittman,
van wie ds Van Heusden zeer hoge verwachtingen had, slechts
vader van twee dochters werd, van rvie de oudste ongehuwd over]eed
en de jongste met een landbouwer trouwde, die het bedrijf op de
hoeve van zijn schoonvader (inmiddels naar een nog betere boerderij
- no. 64 - verplaatst) maar enkele jaren voortzette.

Sneller succes  had de ondersteuning  no.  5  (in 1827 gecombineerd
met  no.   14),  in 1826 verleend  aan een broer en zuster Cleve  in
Liessel (onder Deurne), wier ouders zich, komende uit Linnich
(Pruisen), met een talrijk gezin in 1794 in eerstgenoemd dorp
hadden gevestigd. Die zuster werd de eerste van een lange reeks

ondersteunden, die met andere ondersteunden van de Maatschappij
zouden trouwen: zelf huwde zij met de boer op no. 24 te Veld
hoven. 6° Haar broer, Paulus Cleve (1789-1861), trouwde  in  1835
met „een bekwame boerin" 61  en  wist, als hoofd  van  een zeer klein
gezin, op zijn bedrijf tot betrekkelijke welstand te komen. 62 Ik ga
hier nu maar niet uitvoerig in op de diep-gaande onenigheden die
tussen hem en zijn zuster ontstonden, toen laatstgenoemde na haar
huwelijk naar Veldhoven verhuisde. De oorzaak ervan was, dat
broer en zuster door hun inmiddels gezamenlijke terugbetalingen
aan de Maatschappij ook samen eigenaren geworden waren van
een deel der aan hen door de Maatschappij in gebruik gegeven
boerderij. Bij haar vertrek naar Veldhoven weigerde de zuster van
haar aldus verkregen eigendomsrechten afstand te doen, terwijl haar
broer niet over de nodige middelen beschikte om haar uit te kopen.
Tenslotte werd met bemiddeling van de Maatschappij toch nog een
oplossing gevonden. Paulus Cleve betaalde in 1853 alle nog
resterende voorschotten af, waarna het goed hem in eigendom wer(1
overgedragen. 63 De volcloening, waarmee bij het vijftigjarige bestaan
van de Maatschappij   in    1872   van deze geslaagde ondersteuning

6°)   Anna Barbara Cleve, ged. Deurne   15   mei 1796, dochter van Godefridus Cleve
(1749-1826) en Sebilla Frensen   (t 1811), trouwde te Deurne   14   dec.   1833   Dirk
Pieter van der Tij uit Haastrecht.
61) Blijkens G.A. Deurne, registers van de Burgerlijke Stand: Henrica Kreuger (in
1835 40 jaren oud;   1836, blz. 18). Barentsen (a.w. blz. 139) wees erop, dat late
huwelijken door allerlei omstandigheden in de hand gewerkt werden.
82) .l. 1838, blz. 1, 1844, blz. 2.
63) J. 1853, blz. 17.
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werd melding gemaakt - onder mededeling, dat de hoeve toen nog
door Cleve's nakomelingen werd bewoond 64 - zal nauwelijks onder-
gedaan hebben voor de trotS van ds Van Gogh (blijkens zijn in-
spectie-rapport uit  1855) toen hij op zondag 7 oktober  1855 de dienst
in de hervormde kerk te Deurne bijwonend, daar „den grijzen
P. Cleve, 66n onzer alleroudste ondersteunden...inde ouderlingen-
bank deftig plaatsnemen" zag. Die trots wordt nog te meer begrijpe-

lijk als men weet, dat Cleve's vader een dood-arme schaapherder
was geweest!

De nog sleclits kleine hervormde gemeente in Oud- en Nieuw-
Gastel 65 stond  in 1824 onder de hoede  van  een toen reeds 69-jarige
predikant, ds E. J. J. Ecoma genaamd. In het vooruitzicht, dat bij
zijn overlijden het getal zielen te gering zou zijn om de gemeente
nog langer voor een eigen predikant in aanmerking te kunnen doen
komen, benoemde de Algemene Vergadering van Welstand op
1   juni   1824 een commissie, die moest onderzoeken   of  niet   „een

.
zeer geschikt landman in een volkrijke en naburige gemeente
gevonden zou kunnen worden, „die met zijn talrijk gezin naar de
gemeente (van Gastel), tot derzelver merkelijken aanwas, zeer ge-
schikt konde verplaatst worden", en of in Gastel een woning voor
de  Maatschappij kon worden aangekocht. 66 Het resultaat van  deze

bemoeiingen was de aankoop van een boerderijtje in Nieuw-Gastel
op 18 oktober 1824 (ondersteuning no. 6). Het was bij de aankoop

nog  verhuurd,  maar  kwam bij minnelijke schikking  op  7  juni   1825
34) J. 1872, blz. 34. Het betrof hier het gezin Van der Schans-Cleve. De man was
afkomstig uit Sprang.
85) In Varia Historica Brabantica,   II   (1966),   blz.   223   gaf   H. van Velthoven   een
korte beschrijving  van de situatie in Gastel, wat betreft  de  daar  in 1829 wonende
protestanten, ontleend aan de Noord-Brabander van 21 november  1829. Bij onder-
zoek in het bevolkingsregister van  1829  (G.A.  Oud- en Nieuw-Gastel,  inv.  no.  1410)
bleek mij, dat de inhoud van dit bericht in strijd was met de werkelijke feiten. Er
waren  in  1829  m66r dan 50 protestanten  (en niet „slechts 30"), waaronder m66r  dan
„vijf manspersonen". De door de Noord-Brabander genoemde vijf dorpsnotabelen
vormden slechts een klein deel van de protestantse gemeente, die voor twee-derde
uit bijzonder arme lieden bestond. De door genoemde courant gesignaleerde protes-
tan,se veldwachter was gehuwd met een katholieke vrouw en liet zijn kinderen
katholiek opvoeden. Was het overigens (zoals in dat bericht werd beweerd) een
staaltje van achteruitzetting, en niet veel meer een staaltje van uitverkiezing van
Brabant, dat een protestantse gepensioneerde rijksambtenaar in Gastel zijn laatste

levensdagen sleet?

66)     1825,  blz.  5.  Zie  voor het vervolg ook:  J.  1825,  blz.  21;  1826,  blz.  5,  24  en
33; 1827, blz. 8, 1828, blz. 14; 1829, blz. 94 1831, blz. 9; 1836, blz. 19; 1838, blz.
2, 1845, blz. 2.
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vrij, waarop het werd betrokken door het toen twaalf leden tellende

gezin van de landbouwer Cornelis Grotenboer (1772-1828) uit
Dinteloord. Deze „merkelijke aanwas" der plaatselijke hervormde
gemeente kwam nog juist op tijd, want ds Ecoma overleed op
1 december 1825. Op 3 september 1826 kon nu een nieuwe predi-

kant, ds J. W. Emerins, worden bevestigd. Op grond van „de
wankele staat", waarin de gemeente bleef verkeren, was inmiddels
reeds   in de Algemene Vergadering   van 1826 besloten het huisje
van Grotenboer geschikt te maken voor bewoning door een tweede
gezin. 67 Na die verbouwing namen nog vier personen in dat huisje
hun intrek, maar deze nieuwe bewoners verlieten de gemeente op
1   mei    1828. Een andere hervormde familie, bestaande uit zeven
personen, dreigde tezelfdertijd uit armoede weg te trekken en dit gaf
opnieuw tot liet ontstaan van een noodsituatie aanleiding, toen ds
Emerins blijk gaf wel voor een beroep naar elders in aanmerking te
willen komen. „Door de waakzame zorg" van een lid van de Maat-
schappij werd toen het reeds genoemde gezin van zeven personen
bij Grotenboer „ter inwoning bezorgd", waardoor nog juist op tijd
werd bereikt, dat na het beroep van ds Emerins naar Sirjansdam
(juli 1828) de gemeente „wederom aanspraak had om handopening
te vragen". Dat de op de „hoeve" van Welstand wonende families
in z66r behoeftige omstandigheden leefden, wordt door de jaar-
verslagen bevestigd. De bij Grotenboer inwonende gezinnen (van 4,
later zelfs 7 personen) hadden slechts 66n kamer tot hun beschik-

king, maar zij waren voor het behoud van de plaatselijke hervormde

gemeente van bijzonder belang: met dat van (wijlen) Cornelis
Grotenboer vormden zij tezamen bijna een derde van het totale
aantal zielen der hervormde gemeente van Gastel. Cornelis' weduwe
hertrouwde  in   1831, maar bleef in armoede verkeren. De afbetalin-
gen vlotten dan ook slecht. De Maatschappij berustte daar echter in,

.omdat het grote gezin toch „eene niet onbelangrijke aanwinst voor

67) Nieuwe zorgen voor het voortbestaan van de hervormde gemeente waren ont-
staan, toen in genoemd jaar mevr. de weduwe J. van Voss-Vogel en haar kinderen
aanstalten maakten de Hof van Oud-Gastel te verkopen en de gemeente te verlaten.
Men zie: H. P. A. M. Mastboom, Het Hof van Oud-Gastel, in Jaarboek van de
Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos te Roosendaal, jrg. V (1945), blz. 91 vlg.
en jrg. XX (1960), blz. 49 vlg.
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de hervormde gemeente betekende en in zoverre het doel van de
ondersteuning werd bereikt. 68

Een bijzonder goede greep deed de Maatschappij in de zomer van
1825 met liaar eerste ondersteuning in Dinther (no. 8, in de buurt-

schap Loosbroek). Maar hier werkten ook alle omstandigheden mee.
Daar was allereerst het feit, dat het gevaar van tenietgaan van de
kleine  (in   1822 nog slechts 26 zielen tellende) hervormde gemeente
van Dinther zo groot was, dat de Maatschappij over alle financiele
bezwaren heen stapte. Gezien de geringe kasmiddelen - volgens
het   jaarverslag   van    1825   was   er   in het afgelopen verenigingsjaar
ongeveer f 5000,- ingekomen - en het grote aantal noodzakelijk

geachte ondersteuningen, placht de Maatschappij zich tot het aan-
kopen van sleclits kleine boerderijtjes te bepalen. Nu waren in
Brabant de meeste boerenbedrijven slechts klein, in doorsnee door-
gaans niet groter dan zo ongeveer drie tot vijf bunders (ha.), en
een boerderij met acht hectaren bouw- en weiland werd reeds tot
de flinke bedrijven gerekend. Terwijl de Maatschappij zich bij haar
ondersteuning in Nieuw-Gastel nog had beperkt tot de aankoop

van een boeren-„huizinge" met nog geen twee bunder land (een
bedrijfje, dat bijna even groot was als de hierna nog te vermelden
ondersteuning no. 18 te Nuenen), tastte zij nu voor haar eerste

ondersteuning in Dinther diep in haar beurs. Doordat drie leden
gezamenlijk f 1700,- voorschoten, kon zij daar voor ruim f 5100,-
de hand leggen op een boerenhoeve met acht hectaren bouwland en
vijf hectaren nog woestliggende gronden. Omdat men toentertijd
nog niet tot het inzicht was gekomen, dat men met het aankopen

van kleinere (en vaak te kleine) bedrijfjes door zuinigheid de wijs-
heid bedroog, troostte men zich bij die aankoop in Dinther met de
geclachte, dat men het goed later nog in tweean zou kunnen delen

- een plan, dat gelukkig niet is volvoerd.
Een tweede gelukkige omstandigheid was, dat men deze aan-

winst in gebruik kon geven aan een tevoren in Sint-Michielsgestel

gevestigde (overigens uit Almkerk) afkomstige landbouwer, Govert

68) J. 1846, blz. 2 en 3; 1849, blz. 2.
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Buys  (1782-1848) 69,  die zijn vak terdege verstond en reeds in  het
bezit van een kleine eigen veestapel was.

Tenslotte had de Maatschappij het geluk, dat Goverts gezin van
een  samenstelling  was  die door Barentsen 7° is getypeerd  als  „de
beste kans gevend voor het bereiken van den grootsten welstand".
Covert Buys en zijn vrouw Geertruy Groeneveld (1782-1862) waren
de ouders van zes jongens en vijf meisjes en ongetwijfeld zal deze
kinderschaar,  die  in   1827  nog  met een dochter  werd  vermeerderd,
hun heel wat jaren de nodige zorgen hebben gekost. Waarschijnlijk
zal het daarmee ook hebben samengehangen, dat het gezin achter-

eenvolgens van Almkerk naar Opheusden en vandaar naar St.
Michielsgestel verhuisd was. Maar toen het, nog in financiele
moeilijkheden verkerend, met Pinksteren   1826 zijn intrek  nam  op
de hoeve onder Dinther, hadden de oudste kinderen inmiddels de
leeftijd bereikt, waarin zij mede de kost voor hun broertjes en zusjes
konden verdienen. Dit „vlijtige en naarstige gezin, dat wegens zijn
braafheid, vlijt en goed verstand van al wat tot den landbouw
behoort, voor anderen ten voorbeeld (kon) strekken" 71,  werd  een
van de paradepaardjes der Maatschappij. Wel had het volgens de
jaarverslagen van 1827-1833   in de eerste jaren met tegenslagen  te
kampen door natte zomers, ziekten, hagelschade, bliksem-inslag en
diefstal van een paard uit een weide en verliepen de terugbetalingen
niet zo vlot als men wel had gehoopt, maar sinds 1835 ging alles
naar wens. In de daarop volgende jaren wist Buys de omvang van
zijn bedrijf door geleidelijke ontginning van de aangrenzende woeste

s')  Zijn  vader,  Dirk  Buys  - geb. Emmichoven, ged. Almkerk   12  okt.   1755,  land-
bouwer,   t   aid.   20  juli   1813   -   was   op   11   aug.   1782 te Almkerk gehuwd   met
Adriana Walraven, ged. Dussen 29 aug. 1756, dochter van Arien Otto en Maria
Eymertze Vermeis. Deze Dirk was een zoon van Govert Buys, ged. Almkerk 5 nov.
1716,  t  ald.   14  juli  1775,  die  ald.  op  17  febr.   1726 was getrouwd met Jenneke
Beket,   ged.   ald.    17   febr.    1726, t Almkerk   16   mei 1791, dochter van Gijsbert
Salomons Beket (of Boket) en Marieke Cornelis Breugelmans. Een oudere broer van
Dirk Buys, Gijsbert (ged. Almkerk  2  dec.   1753,  2  na  31  juli  1813), was achtereen-
volgens schoolmeester te Montfoort (1779), Maurik (1780), Ouderkerk en (sinds
1795) te Moordrecht. De ouders van Govert Buys (1716-1775), Dirk Buys en An-
neke Pietersdr. Dubbel, en zijn grootouders, Wicher Adriaansz. Buys en Neeltje
Dirksdr. Medele, kwamen resp. uit Lekkerkerk en Nieuwerkerk.
m) Barentsen, a.w., blz. 130.
71) J. 1827, blz. 8, 1830, blz. 13; 1833, blz. 8 en 9, 1836, blz. 20 1837, blz. 3,
1848, blz. 2.
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gronden uit te breiden tot dertien bunder. Helaas moest het jaar-

verslag   van 1844 melding maken    van een „smartelijke kwaal",
waardoor deze, toen eenenzestig jarige man was getroffen, maar
toen  in de zomer  van   1847  (het  jaar  voor zijn dood) de „heren  van
Welstand" zijn hoeve bezocliten, kon „(le anders door lichaams-

lijden neergebogen huisvader, (schijnbaar) versterkt en verjongd,
zijne welgeladene akkers en boomen aanwijzen".

Mede dank zij deze ondersteuning kon de hervormde gemeente
van Dinther, die een eigen kerk en pastorie bezat, in het bezit van
een eigen predikant blijven, hetgeen tevens van veel belang was
voor de omliggende dorpen. 72 Wat de in art. 45 van het reglement

.
van de Maatschappij gestelde eis van „bekwaamheid tot voortteling
betreft, had Govert Buys ook wel aan zijn verplichtingen voldaan:

hij liet bij zijn overlijden veertig kinderen en kleinkinderen na!
De meesten van zijn dochters trouwden met andere ondersteunden
van de Maatschappij. Goverts oudste zoon, Dirk Buys (1809-1885),

slaagde op een voor hem in 1835 aangekochte Maatschappij-hoeve
(no. 36) onder Dinther zo goed, dat hij in 1868 „een vrij aanzienlijke
uitgestrektheid gronds in eigendom had verworven, waarop hij toen
met hypotheek van de Maatschappij een eigen huis liet zetten". 73

Dirks jongere broer Cornelis (1813-1869) kreeg in 1844 een nieuwe
Maatschappij-hoeve (no. 88 onder Dinther) toegewezen, waarvan hij
in 1854 verhuisde   naar   de zo dadelijk   nog te bespreken onder-

.

steuning no. 21. Op deze hoeve wist hij eveneens tot „welstand
te komen, totdat hij er in december 1869, zoals zo vele eerdere

bewoners van die boerderij, het slachtoffer werd van de nog nader
te vermelden put. Geertruy Groeneveld zette na de dood van haar
man tezamen met vier nog op ondersteuning no. 8 achtergebleven
kinderen het bedrij f met succes voort. Het jaarverslag  van   1853

72) J. 1826, blz. 3, 5, 7-10. Het resultaat van deze ondersteuning tezamen met de
ondersteuningen  21   en   36  was  dat de gemeente Dinther  in   1836 was toegenomen
tot 70 zielen, waarvan er 23 behoorden tot de gezinnen van Maatschappij-boeren,
en daardoor „bij ontstane vacaturen (van predikantsplaatsen) tot 2 maal behouden
(was)  geworden":  J.  1836,  blz.  31; de aldaar gedane mededeling,  dat  er  in  1822  nog
slechts 17 hervormden hadden gewoond,  is in strijd  met de opgave  in het archief
van de classis van 's-Hertogenbosch, inv. 139 (no. 53), volgens welke het aantal
zielen toen aldaar 26 had bedragen.
m) J. 1835, blz. 5 en 14; 1839, blz. 9; 1844, blz. 9, 1848, blz. 7, 1850, blz. 3,
1868, blz. 6; A.W., Ing. st. 1873, no. 277.

95



kon niet alleen haar „deftige huisinrigting" roemen, maar ook
mededelen, dat deze „uitgebreide en wel ingerigte boerderij met

.ruimen stal, gevuld met welvarende paarden en hoornvee aan die
kinderen in eigendom kon worden overgedragen (zij het dan met
een hypotheek van f 5200,-). De jongste zoon, Teunis Buys (1824-
1909), betrok daarenboven volgens het jaarverslag  van   1860  bij  zijn
huwelijk direct een eigen woning, die hij op een door hemzelf
aangekocht perceel land had laten bouwen. Nadat de weduwe van
zijn broer Cornelis in februari  1888 was overleden, verhuisde Teunis
naar ondersteuning no. 21, zijn eigen woning met het daarbij in-
middels nog verder in eigendom verworven land toevertrouwend aan
zijn kinderen. Wat eens ondersteuning no. 8 was geweest werd
toen door hem en zijn broers en zusters in publieke veiling gebracht,
nadat de hypotheek volledig afgelost was. 74

Geliee] anders verliep de tweede,  in 1830 onder nauwelijks  min-
der goede voortekenen aangevangen ondersteuning onder Dinther
(no. 21, in Vorstenbosch), totdat deze - zoals al meegedeeld is -
aan Cornelis Buys toevertrouwd werd. Deze Maatschappij-hoeve
van 7 bunder werd in november 1828 aangekocht voor f 2000,-,
maar  was  nog tot Pinksteren 1830 verhuurd.  Toen  werd  deze  aan-
winst in gebruik gegeven aan de in Sprang geboren 42-jarige
Leendert van Esch, die tot dan toe in de geboorteplaats van zijn
vrouw ('s-Gravenmoer) de landbouw uitgeoefend had. De samen-

stelling van dit gezin - man, vrouw en acht kinderen, waaronder
drie jongens, van wie de oudste, een achttienjarige zoon Adrianus,
al meteen tezamen met zijn vader de handen uit de mouwen kon
steken - beloofde veel voor de toekomst. Maar reeds drie weken
na   de verhuizing stierf de jongste  zoon  en in september   1830,   na
een korte ziekte, de vader. Daarop volgde ruim een maand later de
moeder. Hulp van een inwonende, bijna 70-jarige grootvader kon
niet veel baten, want hij overleed eind augustus 1831. Niet ]ang
daarna moest Adrianus' oudste zuster ten grave worden gedragen.
Met zijn zeven jaar jongere broer en een dienstbode, die zo goed
mogelijk de taak van de ontbrekende boerin waarnam, wist Adrianus,
bijgestaan door Govert Buys, het bedrijf toch gaande te houden.
Het gezin bleef evenwel met ziekte kampen. Omdat de woning
71) ,1. 1889, blz. 9.

96



1 11   • 1/volgens het jaarverslag van 1833 van „min gunstige gestelanela
rras en men daaruit die ziektegevallen meende te kunnen verklaren,
werd   het   huis   in 1836 afgebroken   en   door een nieuwe woning
vervangen. Wel wat voorbarig werd in het daarop volgende jaar-
verslag gejuicht over de nu op deze ondersteuning heersende
„b]ijvende gezondlieid", want telkens deden zich, ook in de jaren
daarna, „onverklaarbare" ernstige ziekten op deze ondersteuning
voor. Gezien het destijds nog volledig ontbreken van elke bacterio-

logische kennis is het begrijpelijk, dat men nog geen enkel verband
zag  tussen  de  in het jaarverslag van  1837 nog vermelde  „in de eerste

jaren (voorgevallen) ziekten en sterfgevallen" en de bij de nieuw-
bouw  in 1836 ongewijzigd gelaten put, waaruit  men het drinkwater
haalde. Eerst bijna veertig jaren later, toen men na de dood van
Cornelis Buys (in 1869) en zijn toen oudste zoon (in april 1870), die
beiden aan typhus hadden geleden, argwaan kreeg, ging men in
1871 ook cens aandaclit geven aan die put. Het toen ingestelde
onderzoek wees uit, dat de afvoer van het privaat sleclits door een
dunne wand van die put was gesclieiden. 75

Wdl terecht had het jaarverslag van 1837 evenwel ook melding
gemaakt van de toen reeds op deze ondersteuning heersende wel-
vaart, de welvoorziene stal en de bijzonder geslaagde oogsten. De
inmiddels 25 jaar geworden Adrianus bleek over alle eigenschappen
van een voortreffelijke boer te beschikken! Helaas had hij daarna
het ongeluk zijn hart (en hoofd) te verliezen aan een in Delft
geboren veldwachtersdochter, die door die afkomst „met den
boerenstand min bekend"  was. 76 Vooruitlopend  op een huwelijk

75) Zeer lang zou het pompwater op vele Brabantse boerderijen een bron van grote
zorg  zijn en blijven.  In 1868 Meek,  dat  op  ondersteuning  no.   135 te Schijndel  het
pompwater de dood van drie kinderen had veroorzaakt. Ondanks pogingen door
nieuwe boringen beter pompwater te verkrijgen overleed twee jaren later door het
drinkwater  op  die  hoeve  weer  een  kind uit hetzelfde gezin  (J.  1869,   blz.  10 en  1870,
blz. 9). Zie verder over deze en dergelijke zorgen: A.W., Ing. st. 1878, no's 185,
198 en 202 (water in Hilvarenbeek); 1879, no. 207 (Nuenen); 1880. no's 5 (Bladel),
56 en 90 (Helvoirt); 1881, no. 413 (Someren); 1882, no. 102 en J. 1883, blz. 17
(Deurne); J· 1887, blz. 8 (Alfen).
m) J. 1829, blz. 3, 1830, blz. 11, 183J, biz. 12; 1832, blz. 9; 1833, blz. 12; 1834,
blz. 9; 1835, blz. 15; 1837, blz. 6; 1838, blz. 5. De genealogische gegevens, in deze
mededelingen vervat, bleken mij bij onderzoek niet geheel juist en zijn ten dele
zelfs tegenstrijdig.  Zo  werd  in  J.   1832,  biz.  9 (in strijd  met de mededeling  van  het
voorgaande jaar) meegedeeld, dat eerst Adrianus' grootvader, daarna zijn moeder en
tenslotte zijn vader overleden.
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met deze beminde, werd Adrianus uithuizig. Door verwaarlozing
van het bedrijf, dat zijn jongere broer met de twee nog overgebleven
zusters niet alleen gaande kon houden, konden de afbetalingen aan
de Maatschappij niet meer worden voldaan, zodat Adrianus' trouw-

plannen het bestuur ernstige zorgen baarden. Het welslagen van
een boerenbedrijf hing immers voor een zeer groot deel af van de
bekwaamheid van de boerin om alles te regelen; de boterbereiding,
waardoor men het nodige contante geld in handen kon krijgen,
kwam geheel op haar neer. Het boerenhuwelijk was dientengevolge
destijds v66r alles nog een arbeids- en be]angengemeenschap en
de vrouw nam daarin als mede-leidster en deskundige met betrekking
tot al het werk in huis en stal, op veld en akker, een zo belangrijke

plaats in, dat haar persoonlijkheid voor de huwelijkskeuze in de
meeste gevallen van minder belang werd geacht dan haar werk-
kracht. Altijd weer leerde de ervaring, dat huwelijken die op die
basis werden gesloten, veelal verre van ongelukkig uitvielen en
integendeel, dank zij de dagelijkse gemeenschappelijke interessen,
de grondslag werden van hechte gezinnen.

Maar Adrianus weigerde te luisteren naar de raadgevingen van de
„heren van Welstand" die hem zijn huwelijksplannen uit het hoofd
probeerden te praten. Zo onhandelbaar betoonde zich de verliefde
jongeman, dat de Maatschappij meende hem te moeten aanzeggen,

dat hij de lioeve maar beter kon verlaten. Hierop nam Adrianus
gedeeltelijk zijn draai 77,  maar hij bleef zijn Dulcinea trouw.  Na
toch met haar te zijn getrouwd, zochten volgens het jaarverslag van
1845 zijn broer en zusters „een goed heenkomen". Spoedig bleek,
dat de vrouw het boerenbedrijf inderdaad   niet   aan   kon.   In    1850
werd Adrianus van Esch door de Maatschappij overgeplaatst naar een
kleinere hoeve onder Dinther (no. 88), maar tenslotte moest hij
in    1854 ook daarvan worden verwijdercl. 78 Zijn vrouw   had   hem

n)   J.    1839,   blz.    6. De Maatschappij   was   van   haar   kant   wel   tot een zekere   toe-
gevendheid gedwongen, omdat bij het overlijden van de ouders nog geen schrifte-
lijk contract opgernaakt was en men daarna in verband met de minderjarigheid der
kinderen ook geen overeenkomst meer op schrift aangegaan was. Men zie over deze
kwestie o.m. A.W., Ing. st. 1838, no's 45, 109, 112 en 120; 1839, no's 4, 10, 13,
17, 19-21, 30, 37, 39, 43 en 59; 1840, no. 20; 1842, no. 118; 1848, no. 13 la;
1849, no. 93; 1850, no. 39.
78) J. 1851, blz. 3, 1852, blz. 13 en 1855, blz. 7, A.W., Ing. st. 1851, no's 3, 19
en 28; 1854, no's 74, 101, 152, 161, 168, 188, 263, 292.
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inmiddels twee zonen geschonken, maar merkwaardig genoeg wordt

in de jaarverslagen van die gezinsuitbreiding geen melding gemaakt:
integendeel, men vindt daarin het verwijt, dat Adrianus niet aan
zijn verplichtingen de hervormde gemeente te Dinther te onder-
steunen voldeed, ook omdat het gezin zich niet uitbreidde en
beperkt bleef tot enkele volwassen personen. Vermoedelijk berustten

die medede]ingen op een gebrek aan communicatie. Adrianus' vrouw
was daarenboven vaak ziek, zodat het niet te verwonderen is, dat
ondanks goede oogsten geen contant geld binnen kwam en afbeta-

lingen achterwege bleven. Zij overleed in februari 1852. Adrianus
hertrouwde in 1853, maar noch dit feit, noch de omstandigheid,
dat  zich  in   1854 een derde gezinsuitbreiding aankondigde, schijnt
het bestuur der Maatschappij te hebben kunnen vermurven.

Er zijn in de geschiedenis van Welstand nog verschillende andere

ondersteuningen geweest die verkeerd afliepen door minder ver-
standige huwelijken. Het feit, dat ook Adrianus' tweede vrouw
niet van boerenafkomst was - zij was als dochter van een deur-
waarder bij de belastingen in 's-Hertogenbosch geboren en tot haar
trouwen mutsenmaakster geweest 79  - heeft ongetwijfeld  tot  zijn
mislukking bijgedragen. Maar niet vergeten mag wor(len, dat er
destijds in Brabant nog maar weinig protestantse boerenfamilies
waren, waaruit Adrianus een goede leidster voor zijn boerderij had
kunnen kiezen. De in dit opzicht zeer beperkte mogelijkheden
leidden ertoe, dat protestantse jonge boeren die een vrouw van
dezelfde „kom-af" zochten, bij familieleden te rade plachten te gaan.
Naar mij door insiders werd verzekerd, traden in voorkomende

gevallen veelal de grootouders, die er nog weleens op uit konden
trekken, als huwelijksmakelaars op. Nu had Adrianus van Esch het
ongeluk met zijn broer en zusters geheel alleen op de wereld te
staan en dat kan dus veel verklaren. Hoe beperkt de Brabantse

huwelijksmarkt kon zijn vooral voor protestantse boeren-op-leeftijd
die als weduwnaar een nieuwe levensgezellin zochten, onclervond
in 1863 de pachter op de ondersteuning no. 155 te Asten. „Na
andere mislukte pogingen" trouwde hij tenslotte een 48-jarige, op
St. Maarten (in West-Indie) geboren, vrijgemaakte slavin, hetgeen

i•)  A.W., Inspectierapport  1853 ad no.  88.
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de voorzitter van de Permanente Commissie deed opmerken: „Zoo
heeft de Maatschappij dan ook een negerin onder hare onder-
steunden".80 Begrijpelijk   is,   dat   in het inspectie-rapport   uit    1867

meegedeeld moest worden, dat „de negerin, die (deze pachter) voor
eenige jaren tot vrouw nam" weliswaar „de eigenlijke huishouding
voortreffelijk in orde (hield), maar van het bedrijf, speciaal de
behandeling van het vee, niet het minste begrip (had)". 81

Grote mislukkingen werden - maar dan door andere oorzaken -
in de tijd van de Protestantsche Maatschappij ook de ondersteunin-

gen   no's   9  en 11, respcctievelijk in Halsteren en Nuenen.
De hervormde gemeente te Halsteren was door ledenverlies zo-

danig in verval geraakt,   dat   zij   nog   in 1825 gecombineerd   werd
met Nieuw-Vosmeer. Deze gang van zaken was voor de leden in
Utrecht aanleiding geweest het bestuur der Maatschappij te ver-
wijten,  dat  het niet voldoende diligent was geweest. 82  Toen  nu  in
Halsteren een protestants arbeidersgezin van zeven personen gevaar
liep op straat gezet te worden, omdat, na opzegging van de hypo-
theek, hun huisje zou worden geveild, en genoemd gezin de ge-
meente ook nog dreigde te verlaten, besloot de Maatschappij alsnog
de Halsterense gemeente te hulp te komen. Het huisje werd in
maart  1826  door de Maatschappij aangekocht  en  aan het arbeiders-
gezin ten gebruike gegeven onder afspraak, dat het door geleidelijke

afbetaling van de koopsom wederom de eigendom van het huisje
zou kunnen krijgen en dat de kinderen ondertussen voor de land-
bouw zouden worden opgeleid. Het gezin verviel echter reeds twee
jaren later aan de diaconie, waarna deze laatste in 1831 het huisje
van  de Maatschappij overnam. 83

De ondersteuning no. 11 te Nuenen, in april 1826 aangekocht,
werd in maart van het daaropvolgende jaar verleend aan een schoen-
maker uit Drongelen 84, die beweerd had oorspronkelijk landbouwer
te zijn geweest. De man was, naar mij bij onderzoek Meek, een
telg uit een typisch-Brabantse kleine-ambtenarenfamilie, die het
lot had gedeeld van de meeste soortgelijke geslachten na de om-
80)  A.W., Inspectierapport  1863,  fol.  13v,  Ing. st.  1863,  no's  10,24 en  113.
81) A.W., Inspectierapport 1867, fol. 13v.
82) A.W., Ing. st. 1826, no. 1.
83) A.W., Ing. st. 1826, no's 12, 16,28; J· 1826, blz. 33 en 1831, blz. 4.
84) A.W., Ing. st. 1827, no. 101.
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wenteling  van   1795. De schoenmaker - Josephus Schoondermark
.(in de wandeling ook we] „Joost genoemd) - stamde van vaders-

zijde uit een familie van Brabantse dorpsonderwijzers; zijn groot-
vader van vaderskant   was vele jaren   (tot 1788) schoolmeester  en
koster o.a. in Hoge Mierde geweest. Joosts grootvader van moeders-
zijde had behoord tot een geslacht van Brabantse vorsters en gerechts-
boden; zelf had deze man die functie jarenlang in Bladel vervuld.

Zijn vrouw sproot uit een autochtone Brabantse familie van pro-
testantse dorpsnotabelen (gerechtssecretarissen en schepenen). Nadat
hun  docliter  in   1784  met de onderwijzerszoon  uit Hoge Mierde  was

getrouwd, had het jonge paar zich in Bladel gevestigd, maar uit
akten van de Burgerlijke Stand blijkt, dat dit gezin daar afdaalde
tot de stand van los-arbeiders. Kennelijk heeft hun oudste zoon
Joost al spoedig de handen uit de mouw moeten steken om mede
de kost te verdienen voor zijn ouders en hun vijf jongere kinderen.

Dit verklaart, dat liij geen schoolonderwijs ontving en - naar uit
verschillende akten van de Burgerlijke Stand blijkt - niet leerde

schrijven en lezen. Als dagloner zal hij hier en daar wel eens op
een akker werkzaam te zijn geweest, maar hij zocht tenslotte zijn
broodwinning in het schoenmakersvak. In Bladel was echter al
een protestantse schoenmaker gevestigd, die er door het geringe
aantal hervormde le(len van de „fatsoenlijke stand" maar weinig
emplooi  vond  en  dan  ook  van   1839 tot diens  dood  in   1869  door  de
Maatschappij van Welstand moest worden ondersteund. 85

Voor Joost Sclioondermark was er dus in Bladel als schoenmaker
helemaal geen brood te verdienen en hij verhuisde dan ook naar
liet overwegend protestantse Land van Heusden. Alleen reeds het

feit, dat hij daar nog enige malen van woonplaats veranderde,
bewijst, dat hij ook daar maar moeilijk aan de slag komen kon.
Begrijpelijk is dus, dat hij gaarne de kans aangreep om in maart
1827 onder de hoede van de Maatschappij een nieuw leven te
beginnen als landbouwer te Nuenen. Helaas bleek reeds  in   1828,
dat hij niet de minste kennis van de landbouw bezat. Waarschijnlijk
zou een kundige boer er ook niet naar hebben getaald om in het
voorjaar - vlak v66r de zaaitijd - op de schrale Brabantse zand-

85) J· 1839, blz. 19 (onderst. no. 56); 1870, biz. 9, 1873, blz. 11.
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grond een boerderij te betrekken rvaarvan - zoals bij deze onder-

steuning het geval was - de vorige bewoner alle mest meegenomen
had: zonder behoorlijke bemesting was dAAr geen redelijke oogst
te verwachten. Joost Schoondermark had dan ook al dadelijk in
1827 met misoogst te kampen, hetgeen voor hem des te erger was,
omdat hij, in afwachting van de komende oogst, alles „op den borg"
had moeten kopen. De gevolgen van dat alles treden in de berichten
over deze ondersteuning duidelijk aan het licht. Zoals altijd in
dergelijke omstandigheden moest direct na de oogst het koren
worden gedorst en voor het grootste deel met spoed (en dus tegen
lage prijs) ter delging van de schulden worden verkocht. Dat be-
tekende niet alleen, dat voor het gezin in de daarop volgende winter
de kost schraal was, maar ook, dat er door onvoldoende voer te
weinig vee kon worden gehouden om de nodige mest voor het
volgende voorjaar   aan te maken.   In 1828 lierhaalde   zich   dus   de
ellende van het voorafgaande jaar en het bedrijf ging zienderogen
achteruit. Blijkens de jaarverslagen  uit  1832  en   1833  was er telkens

sprake van „zeer schaarsche" oogsten. Aan het gezin, dat zich in
1827  en   1830  nog  met  een  vij fde en zesde kind uitbreidde,   kwam
in  maart   1834  „na een lange ziekte" de vrouw en moeder  te  ont-
vallen. Onder deze omstandigheden ligt het voor de hand, dat het
bedrijf in 1833/34 nog slechts een aanblik van armoede opleverde.
Na de dood van zijn vrouw was er voor Joost helemaal geen uitkomst
meer. Hij en zijn kinderen werden toen met een „zakgeld" van
f  150,- en verder met „deernis" door de Maatschappij weggezon-
den, „ook omdat de billijkheid verbood hem met de zijnen tot over-
last te doen blijven van de kleine gemeente, aan welke hij door
toedoen van de Maatschappij was verbonden. 86

Zijn opvolger werd een neef van de hierv66r al genoemde Lam

88) J. 1826, blz. 18; 1828, blz. 13; 1830, blz. 16; 183 J, blz. 10; 1832, blz. 8, 1833,
blz. 9, 1834, blz. 8 en 20; A.W., Ing. st. 1828, no's 7, 49 en 97. De man werd
weer schoenmaker, ditmaal in Genderen.
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bertus van  Esch,  de landbouwer Frederik Ortelee. 87  Deze  Maat-

schappij-boer was evenals Van Esch afkomstig uit Sprang, en eerst
in  mei   1830  op een ondersteuning  (no.  24) te Veldhoven geplaatst.
Daar was het aantal zielen van de hervormde gemeente van 80 (in
1817) toen tot 25 gedaald, en de gemeente bezat er behalve een

goede kerk en pastorie een bejaard predikant, wiens plaats niet door
een ander ingenomen zou kunnen worden, wanneer het zielental
van zijn kudde niet krachtig zou worden vermeerderd. 88 Ortelee
van oorsprong katoenwever, wilde graag landbouwer worden. Toen
hem echter reeds enkele dagen na zijn verhuizing naar Veldhoven
zijn vrouw door de dood ontvallen was, kon hij in zijn nieuwe

woonplaats maar met moeite het hoofd boven water houden. Hij
werd  daarom  in   1834 naar Nuenen overgeplaatst,  waar  hij  het  met
zijn vijf kinderen - allen meisjes - aanvankelijk veel beter rooide,
ondanks het feit dat gezinnen van een dergelijke samenstelling het
altijd bijzonder moeilijk hadden. Op ondersteuning no. 24 werd
hij vervangen door het echtpaar Van der Tij-Cleve, dat wel op deze
hoeve tot welvaart kwam. Maar dit gezin, waarvan de man afkom-

stig was uit Haastrecht, bleef ook maar klein, zodat het doel van
de Maatschappij (versterking van het zielental der plaatselijke her-
vormde gemeente) maar nauwelijks werd bereikt. 89

Wat Frederik Ortelee op ondersteuning no. 11 in Nuenen betreft,
moest het jaarverslag  van 1844 ongelukkig genoeg mededelen,   dat
aan „de meest loffelijke getuigenis" over het gedrag der bewoners
„later eene donkere schaduwzijde werd toegevoegd: liet gedrag der
oudste dochter, waardoor het zielental op eene onbehoorlijke wijze
vermeerderd  werd, had billijke ergernis gegeven".

90 Vermoedelijk

") De naam Ortelee blijkt in Nederlandse oren een onbegrijpelijke klank te hebben
gehad; de naam wordt in verschillende stukken telkens weer anders gespeld. De
grootvader van Frederik Ortelee, Melchior Urt(e)li - ook „Urtly", d.w.z. Ortli -
genoemd, was, vermoedelijk als Zwitsers soldaat, naar Nederland gekomen, waar hij
in   1730 als invalide te Klundert woonde.  Zijn zoon Jacobus Ortelee, ged. Fijnaart
19  nov. 1758, arbeider te Sprang,  en  t  ald.  28  mei 1824, trouwde te Sprang  11
maart 1787 Alida van Esch, ged. ald. 9 maart 1760, t ald. 6 april 1817. Frederik
Ortelee, ged. Sprang 20 april 1788 was hun oudste zoon. Hij huwde Helena Hulst,
ged.  Dongen   10  febr. 1787 , t  Veldhoven  20  mei   1830.
88) J.  1828, blz.  12;  1829, blz. 7.
89)   1852, blz. 19 en 20.
90) J· 1844, blz. 3.
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zullen de leden der Maatschappij de berichten over de ondersteunde
personen, in de jaarverslagen vervat, wel niet van jaar tot jaar
met elkaar vergeleken hebben. Daardoor zal het hun zeer waar-
schijnlijk ook zijn ontgaan, dat over diezelfde „oudste dochter" in
liet verslag van twee jaren eerder al was bericht, dat zij door
„iemand, uit een andere Provincie afkomstig, (lie zich tijdelijk in
de Gemeente had opgehouden", was „misleid" en dientengevolge
een 66njarig kind had. Uit andere berichten 91 blijkt, dat in dit geval
de natuurlijke vader een uit Gelderland afkomstige, in Nuenen
ingekwartierde dragonder was geweest. Vermoedelijk had deze mili-
tair behoord tot de dragonders, die volgens het inspectierapport uit
1835 geregeld op de hoeve no. 11 ingekwartierd waren en van wier
aanwezigheid men toenmaals nog geen andere gevolgen had ver-
wacht dan een toeneming van mest, doordat op de lioeve ook hun
paarden gestald werden. 92 Van elders echter weten  wij,  dat  de
legering van talrijke Nederlandse soldaten langs de Belgische grens
in verband met de Belgische opstand en de daarop gevolgde status-
quo talrijke problemen meebracht, en dat een dezer problemen
gevormd werd door de toeneming van liet aantal onwettige geboorten
in de streken waar die militairen waren gelegerd. 93 Uiteraard deed,
omdat het aantal protestanten in Brabant slechts klein was, dit ver-
schijnsel zicli vooral voor onder de rooms-katholieke bevolking, maar
het gebeuren op de ondersteuning no. 11 bewijst, dat, wat dit
betreft, de gevolgen van die jarenlange inkwartieringen ook niet
aan het protestantse volksdeel in Brabant voorbij zijn gegaan. Zij
waren destijds zo veelvuldig voorkomend,  dat het verslag  van   1842
zich ertoe liad beperkt alleen maar mede te delen, dat de „oudste
dochter" op no. 11 „zich overigens onberispelijk gedroeg". Maar toen
zich twee jaren later een zelfde gebeurtenis bij hetzelfde meisje

herhaalde - en nog wel, naar uit andere bericht blijkt, met als
natuurlijke vader een inn,onende „Roomsclie knecht, waaromtrent

91)  A.W., Ing. st.  1841,  no.  159 en Inspectierapport  1841, fol.  86.
9,)  A.W.,  Ing. st. Inspectierapport  1835,  ad  no.  11.
93) Van Velthoven, a.w., dl. II, blz. 67. Het door deze inkwartieringen veroorzaakte
„zedenbederf" gaf de katholieke geestelijkheid zelfs aanleiding tot een mandement.
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wel  meer  dan  een  half jaar geleden (was) gewaarschuwd" 94  -,
wilden de „Heren van Welstand" van toegevendheid niet meer
weten. Het verslag van het volgende jaar vertelt, dat „de jonge
dochter" op aandrang van het bestuur was gehuwd en met haar
man (naar mij bleek: de zo-even genoemde knecht, die als voormalig
kurassier een voortreffelijke hulp voor de ondersteunde op no. 11 was
geweest) de hoeve van haar vader had moeten verlaten. 95

Reeds uit dit korte verhaal blijkt, dat de „geheimtaal", waarin de
oudste jaarverslagen van de Maatschappij van Welstand waren
vervat, mede op gronden kan hebben berust, die ook wij nog kun-
nen onderschrijven. Interessant is het m.i. ook door het licht, dat
het   werpt   op de invloed   van de militaire maatregelen   na    1830   op
de zeden der Brabantse bevolking. Daarenboven is het van belang
wegens de gevolgen, die het hier verhaalde gebeuren had op het
verdere verloop van de ondersteuning no. 11.

Voor een goed begrip is het nodig eerst mede te delen, dat
Frederik Ortelee's zogenaamde „oudste dochter" in werkelijkheid
de derde in de rij was. Wie zich als genealoog voor de berichten
over de ondersteunden van de Maatschappij interesseert, moet vooral
in het oog houden, dat de jaarverslagen geen genealogische werk-
stukken waren. Niet alleen worden in de rapporten, die tot bron
voor die jaarverslagen dienden, namen soms slordig weergegeven,

94) In zijn boek Het wide Kempeuland heeft Barentsen (blz. 135) erop gewezen,
dat mannelijke hulp bij de werkzaamheden aan het vee en op het land dikwijls on-
misbaar was. Dit gold vooral daar, waar - zoals in het hier besproken geval -
het gezin, behalve uit een op leeftijd komende vader, louter uit meisjes bestond,
dan wel alleen uit een weduwe met opgroeiende dochters. Bij gebrek aan voldoende
protestants mannelijk personeel, werd dan vaak een rooms-katholieke knecht ge-
nomen; de heren van Welstand konden daartegen wel ernstig waarschuwen, maar
de gewaarschuwden konden toch ook geen ijzer met handen breken. Er worden in
het archief van Welstand verschillende voorbeelden genoemd van zulke „onge-
wenste toestanden" en daaruit voortgerloeide complicaties. E6n der meest treffende
gevolgen deed zich in 1858 voor op de ondersteuning no. 79 te Alphen (gem.
Appeltern).  Na  de  dood  van  de aldaar wonende pachter bleef zijn vrouw  in   1851
achter  met 4 kleine meisjes, waarvan  de  oudste  toen  10  jaar oud  was.  In  1857  werd
dit kind verliefd op de inwonende „Roomsche knecht", en toen laatstgenoemde
door de gewaarschuwde moeder ontslagen was en naar Batenburg was verhuisd,
verdween de oudste dochter spoorloos. Alle naspeuringen bleven vruchteloos, totdat
zij, na inmiddels meerderjarig geworden te zijn, opdook uit een klooster in Limburg,
waar   zij   tot  dan   toe   verborgen was gehouden: A.W., Inspectierapport   1858   (sub
no.  79)  en 1872 , fol. 6vso.
95) J.  1845. blz. 3.
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maar men sloeg, wat de familieverhoudingen betreft, ook nog wel-
eens de plank mis. De in werkelijkheid oudste dochter van Ortelee,
Dirkje, was in 1834 getrouwd met de landbouwer Cornelis Beenen
uit    Rossum   die zich omstreeks    1845 als wever te Nuenen   zou
vestigen om daar werkzaam te zijn voor een linnenfabriekje, dat
ds Begemann er had gesticht om protestantse handwerkslieden aan
werk te helpen. 96 Na afloop van Cornelis' militaire dienst, geduren-

de welke hij in Nuenen als fuselier gelegerd was geweest, ging het
jonge paar eerst nog in Rossum wonen, maar de nu tussen Rossum
en Nuenen ontstane banden leidden   in   1836   tot een huwelijk   van
een broer van Cornelis Beenen met de tweede dochter van Frederik
Ortelee. Daar zij ook naar Gelderland trok, bleef haar vader op

ondersteuning  no. 11 achter  met drie meisjes,  van  wie de jongsten
10 en 8 jaar oud waren. De oudste van dit drietal, Maria Ortelee,
nam,   ofschoon   pas    15   jaar  oud,   de   zorg   voor het huishouden   op
zich. Het was dit meisje dat zich - volgens het jaarverslag van
1844 - zo ernstig zou misdragen, dat haar gedrag tot „billijke

.

ergernis aanleiding gaf. Maar in plaats van die zienswijze nu maar
zonder meer te onderschrijven, lijkt het mij beter te citeren hetgeen
in het inspectierapport van 1845 over het gezin van Frederik
Ortelee opgemerkt werd: „Waarschijnlijk is het voor de dochters
van dezen man een ongeluk geweest, zoo vroeg hare moeder te
hebben moeten missen". 97 De juistheid van die opmerking springt
in het oog, wanneer men rekening houdt met het feit, dat sinds

1836 op de schouders van dit nog minderjarige kind de zorg rustte
voor een omstreeks 50-jarige vader, twee kleine zusjes en een aantal

ingekwartierde, rauwe dragonders. Wie dit bedenkt, begrijpt hoeveel

waardering er schuil ging in de opmerking, gemaakt in het inspectie-

") Op aandrang van ds Begemann liet de Maatschappij voor Cornelis Beenen in
Nuenen een huisje bouwen (ondersteuning  no.  140),  waarin hij sinds 1867 tezamen
met zijn zonen met drie weefgetouwen het weversvak uitoefende: A.W., inspectie-
rapporten 1867, fol. 18; 1872, fol. 8; Permanente Commissie, Not. 186+1896, blz.
75  en voorts Inspectierapport  1835  (no. 87) onder  no.   11  en  Ing.  st.   1846,  no's  256
en 257.

9 )  A.W.,  Inspectierapport 1845, onder  no.   15  (sic!).  In dit verband citeer  ik  een
opmerking van Barentsen (a.w., blz. 137): „Door de organisatie van den arbeid
komt een moeder gemakkelijk een ondeugende dochter op het spoor. Elk op-
onthoud beteekent eene storing in de productie, waarvan de oorzaak gemakkelijk
gevonden wordt".
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rapport  uit   1841,  dat  de toen reeds ongehuwde moeder  op  no.   11

„een zeer goede en bekwame huishoudster" was.
Het tweede huwelijk  in   1836 had evenwel ook meegebracht,  dat

Ortelee niet meer in staat was nog langer alleen met zijn over-
gebleven kinderen het land te verzorgen. Er moest een inwonende
kneclit in dienst genomen worden. De gevolgen ervan weten we
nu al. De man - naar ik al opmerkte: een voortreffelijke hulp op de
boerderij - heeft kennelijk ook oog gehad voor de huishoudelijke
gaven van het meisje dat op de hoeve van zijn baas de te vroeg
overleden vrouw en moeder zo uitstekend verving, maar het verschil
in geloof maakte een huwelijk uiterst bezwaarlijk. Tenslotte werd
deze barri8re gedwongen genomen. Ongetwijfeld zouden, als de
knecht niet „Roomsch" was geweest, de nu zo verontwaardigde
heren van Welstand de verbintenis met vreugde hebben begroet 98:

een bekwame boerin, gehuwd met een kundige boer, zou op hoeve
no. 11 welkom zijn geweest ook in verband met het ouder worden

"van de daarmee ondersteunde. Maar een „Roomsche boer  was op
een hoeve van Welstand volkomen in strijd met de bedoelingen
van de Maatschappij en zo werd dan - mede op grond van „de

"

groote ergernis, die deze zaak (gaf) ook vis A vis de Roomschen  -
tot verwijdering van Maria van de hoeve no. 11 besloten. Haar vader

mocht op de hoeve blijven, mits Maria Nuenen verliet en beloofde
haar kinderen een protestantse opvoeding te zullen geven. De
pogingen voor Maria en haar man buiten Nuenen een onderdak
te vinden mislukten evenwel. Na enige tijd ging ook deze storm

liggen en uit latere berichten blijkt, dat Maria in 1850 naar de
Rooms-Katholieke Kerk overging - een bericht, dat door het bestuur

99van Welstand uitsluitend voor kennisgeving werd aangenomen.
Met dat al had Frederik Ortelee door Maria's huwelijksperikelen

in 66n klap twee moeilijk te missen, uitstekende hulpkrachten op
zijn hoeve verloren. Tot overmaat van ramp trouwde in 1845 zijn

98) Het inspectierapport   van   1835   (no. 87) maakt zonder meer melding  van  een
adspirant-ondersteunde, toen nog als huzaar in Brabant gelegerd, die bij een dienst-
bode in Bladel, met wie hij „verkeerde" al een kind had. Deze man, afkomstig uit
Emmen, werd later op een hoeve van de Maatschappij (no. 123 te Veldhoven)
geplaatst.
99) A.W., Ing. st. 1842, no's 322, 323, 327; 1844, no. 4 en 1850, no. 237.
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op  66n na jongste dochter, Alida, met een schoenmaker 100, die als
protestant, gezien het geringe aantal leden van de „fatsoenlijke
stand" onder de lidmaten van de kleine hervormde gemeente van
Nuenen, maar moeilijk aan de kost komen kon. Frederik Ortelee
moest toen niet alleen het gezin van zijn katholieke schoonzoon,
maar ook dat van de schoenmaker steunen. Daar hij op zijn boerderij
nu nog maar alleen de hulp van zijn jongste kind had, moest daar
opnieuw een knecht in dienst worden genomen. Als gevolg van
dat alles begon hij traag te worden  in zijn betalingen 101,  maar,
ofschoon al 62 jaar oud, wist hij, na Alida's vroegtijdige dood -
reeds  in   1848  - en nadat haar weduwnaar was hertrouwd, tocli   te

bereiken, dat hij al in het jaarverslag van 1850 werd geprezen
als een „bekwame, vrij beschaafde boer", wie het weer goed ging.
Gejuicht werd toen tevens over het feit, dat de enige overgebleven
inwonende dochter ging trouwen   met   „den   zoon   van   no.    55"   en
dat door dit huwelijk thans ook een vaste knecht overbodig zou
worden. Maar - helaas! - deze schoonzoon beschikte niet over de
gaven  van  de  in   1843   van de hoeve weggejaagde knecht.   In   1868
moest in het jaarverslag meegedeeld worden, dat van hem geen
bijzondere verwachtingen gekoesterd konden worden. Hij kwam
derhalve niet in aanmerking voor opvolging van de inmiddels bijna
80-jarige Frederik, toen aan laatstgenoemde wegens wanbetaling
(hij kon uiteraard zelf niet meer werken) de huur van hoeve no. 11
opgezegd werd. Beiden werden dientengevolge van de ondersteuning
verwijderd. 102

In    1827   werd   voor het eerst een ondersteuning   (no. 12) buiten
de provincie Noord-Brabant, t.w. in het Ge]derse Dreumel, ver-

10°) Het betrof hier een kleinzoon van een vorster uit Geldrop, die na 1795 zijn toe-
vlucht had gezocht in het schoenmakersvak, waarin hij door zijn zoon opgevolgd
was.

'°1)  A.W.,  Inspectierapport  1847  (no.  215)  en  J.  1848,  blz.  3.
lot) J. 1868, blz. 6. Het kostte de oude ds Begemann te Nuenen bijzonder veel
leed aan deze oude man, die zijn dag doorbracht met kousen-breien aan de haard,
de jobstijding te moeten overbrengen, vooral omdat ook zijn inwonende schoonzoon
met zijn gezin de hoeve moest ontruimen. Hij bereikte, dat de oude boer nog uitstel
kreeg tot 1 nov. 1869. Toen verhuisde de boer naar een huisje, dat ds Begemann
met enige vrienden voor hem aangekocht had: A.W., Ing. st. 1867, no's 275 en 283;
1868,  no's  47,  57,  198  en  248;   1869,  no's  12,  34,   127  en 262. Frederik Ortelee
overleed echter te Heeze op 30 april 1871.
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leend. Het betrof hier een huisje met tuin en nog geen hectare land.
Door latere verdere ondersteuningen in het Land van Maas en
Waal zou dit Gelderse rivierengebied, waar ruim 5% van de bevol-
king  hervormd  was 103, blijvend  tot liet werkterrein  van  de  Maat-

schappij gaan behoren. In vergelijking met het aantal ondersteunin-

gen in Brabant bleef altijd het aantal gezinnen, dat in het Land van
Maas en Waal tot de ondersteunden van de Maatschappij werd
gerekend, betrekkelijk klein. Op de kleine boerderijtjes werd veel-
vuldig de tabaksteelt beoefend en men trachtte ook door verbouw
van aardappelen in zijn onderhoud te voorzien. Volgens de jaar-
verslagen  van    1846  en 1848 betekende de aardappelziekte  in   deze
jaren dan ook voor de bevolking van Maas en Waal een bijzonder
zware ramp.

Het op onderstcuning no. 12 te Dreumel geplaatste gezin van
Willem van Dijk (1776-1855) telde vier kinderen, drie zonen en

een dochter. Door de hulp van zijn jongens was Van Dijk in staat
om zelf als tuinman uit werken te gaan en met het aldus bij-
verdiende geld lict bedrijf uit te breiden met bijgepacht land. 104

De  zoon  die  hem op  no. 12 opvolgde,  kon  in   1879 het laatste restant
van alle voorschotten aan de Maatschappij afbetalen, waardoor hij

105toen eigenaar van huis en land werd.
In   1827  werd in Baardwijk,  waar het zielental  van de hervormde

gemeente dreigde te dalen beneden liet getal, dat vereist was om
een eigen predikant te kunnen beroepen, een huisje met grond
aangekocht voor f 325,- (ondersteuning no.  13). 106 Wie zich over

die prijs zou verwonderen, zal deze koopsom beter begrijpen wan-
neer hij weet, dat het „huis" tien jaren later werd omschreven als
„nauwelijks een woning voor menschen". 107 Gezien  haar  geld-
middelen, moest de Protestantsche Maatschappij wel zuinig zijn
en dat wreekte zicli tevens in de aard van verschillende aankopen.

"13) P. D. Keymel, Statistieke beschrijving van de steden en het platteland van
Gelderland uit  1808,  in   Bijdragen  en  Alededelingen  der Vereniging Gelre,  LXV
(1971), blz. 133 vlg., in het bijzonder blz. 143 en 148.
104

) .1. 1833, blz. 9.
10;

)  J.   1879,  blz.  7,
106

)   1825, blz. 10; 1826, blz. 5; 1827, blz. 15 en 28.

10,) J.  1838, biz.  14.
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In dit geval was ook deze ondersteuning te klein om daarop tot
welstand te kunnen komen. 108

Bewonderenswaardig gedroeg zich de ondersteunde op no. 16 te
Asten. In deze plaats had in de jaren twintig een lid van de Maat-
schappij, de uit de omgeving van M6nchen-Gladbach afkomstige
Duitser David Horn, een katoenfabriek gesticht. Leden van (wat men
toen noemde) „de deftige burgerstand" plachten destijds niet zelden
een deel van hun kapitaal in een eigen fabriek te investeren. De
bedrijfsvoering lieten zij doorgaans goeddeels aan een deskundige
meesterknecht over, terwijl zij  zelf er zich toe bepaalden dagelijks eens
een kijkje in de fabriek te komen nemen en daar wat correspondentie
af te doen. Aldus hielden zij voldoende tijd over, die zij aan andere

belangen konden besteclen. Zo bezaten in Nuenen ook de burge-
meester J. van Hoven (1771-1847) en zelfs - zoals ik al mededeelde
- de hervormde predikant ds W. L. Begemann (1804-1876) eigen
linnenfabriekjes. Horn nu had uit zijn geboorteland voor zijn fabriek
een meesterknecht, Codfried Peters, meegebracht en hij kreeg van
de Maatschappij gedaan, dat zij in 1827 voor het gezin van die
meesterknecht, bestaande uit man, vrouw, een geadopteerde nicht
en haar dochtertje, een huisje deed bouwen. Van de zijde van de
Maatschappij hoopte men, dat Horn daardoor meer protestantse
arbeiders voor zijn fabriek in Duitsland zou kunnen aanwerven,
waardoor de hervormde gemeente in Asten de versterking zou krij-
gen, die zij dringend behoefde. 109 Deze hoop ging echter niet in
vervulling  en  in   1830 werd genoemde meesterknecht blind.  Door
evenwel commensalen te gaan houden en met zijn gehele gezin in
de katoenfabriek te gaan werken, wist hij niet alleen het hoofd boven
water te houden, maar zelfs in  1852, dank zij zijn geregelde afbetalin-
gen, eigenaar te worden van de voor liem gebouwde arbeiderswoning,
waardoor genoemde nicht (die overigens na de dood van haar oom
met een sluiswachter aan de Zuid-Willemsvaart trouwde) toen het
vooruitziclit kreeg op een betrekkelijk onbezorgde oude dag. 110

Bijzonder teleurstellend was het verloop van de tweede onder-

108) J. 1848, blz. 3.
109) A.W., Ing. st. 1826, no's 17, 87, 142; 1827 no's 43 en 95.
110) J. 1827, blz. 7 en 16; 1828, blz. 23; 1831, biz. 11; 1836, blz. 22,1837, blz. 4;
1839, blz. 4; 1852, biz. 16.
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steuning (no. 18) te Nuenen. 111 Op deze „boerderij" - in feite tot
1833, toen het bezit met enig bouw- en weiland uitgebreid werd,
niet m66r dan een huisje met nog geen twee bunder land - werd,
met een voorschot van f 500 voor de aankoop van landbouwgereed-
schappen, in 1829 een pas gehuwd en, wat de man betreft, uit de
landbouwersstand voortgekomen echtpaar geplaatst. Genoemde boer,
Cornelis van Heusden genaamd, was een kleinzoon van een oom
van ds Van Heusden, maar had zijn plaatsing niet aan diens protectie
te danken. Zijn vrouw, Arnolda Dingena Michael, was niet alleen
een zuster van de hierna nog te noemen ondersteunde no. 29 te

Hoogeloon, maar ook een afstammelinge van (le beroemde „Geuze
Eis". 112 Van clit echtpaar koesterde men aanvankelijk hoge verwach-

"
tingen. 113 Al spoedig breidde dit „zeer brave en godsclienstige gezin

(de  man werd diaken en ouderling) zich sterk uit.  In 1837 vernemen
we echter de eerste wanklank: „de ondersteunde en zijne vrouw zijn
nog verre af van die tevredenheid over hunne plaatsing, welke de
Maatschappij billijk van hare  ondersteunden  mag verwachten".114
De afbetalingen blijven achterwege 115 en kennelijk heeft  zich  hier
de ontwikkeling voorgedaan, die Barentsen ons heeft geschetst met
de woorden: „Het gezin met een snelle toeneming van het aantal
kinderen heeft het in den aanvang altijd moeilijk. De vrouw kan
niet haar volle aandacht aan de productie wijden en haar krachten
schieten in vele opzichten te kort...De moeder wordt zoo zeer door
andere zorgen in beslag genomen, dat de woning en het interieur
er   slordig   en vuil uitzien". 116   In 1846 dreigt   de  bom te barsten.

111) J. 1828, blz. 15; 1829, blz. 5,1831, blz. 11,1832, blz. 8.
112) Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, dl. XXIII (1969), blz. 67 vlg., in
het bijzonder ald.  blz.  70 en 73; De Brabantse Leeuw, jrg. XVIII  (1969), blz. 8 en 9.
115) A.W., Ing. st. 1832, no. 19; b 1833, blz. 10,1834, blz. 9. De goede berichten
stammen alle uit de tijd, waarin het gezin nog klein was.
114) J. 1837, blz. 5.
115)   J.   1838,  blz.   3  en    1 3;   1840,  blz.   4.
118) Barentsen, a.w., blz. 131 en 343. Dat in dit opzicht later ook bij de bestuurders
van  Welstand meer begrip ontstond, blijkt  uit het Inspectierapport  van  1863,  fol.  5.
Met betrekking tot de pachter op onderst. no. 86 te Bergeyk werd toen opgemerkt:
„Treedt men de woning binnen, dan vindt men naauwelijks eenen stoel om op te
zitten en alles niet alleen even ontbloot, maar ook verwaarloosd en onzindelijk. De
oorzaak van dit laatste zal wel gedeeltelijk daarin liggen, dat de vrouw des huizes,
die in 7 jaren vier kinderen kreeg, zonder eenige hulp het werk in huis en stal
moet verrichten".
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Het jaarverslag vermeldt dan: „zoo 66ne ondersteuning der Maat-
schappij mislukt genoemd mag worden, dan is het deze. Wanneer
U. . .o p den morgen van eenen Christelijken rustdag die woning
binnentredende, de onreinheid en haveloosheid op den drempel
tegenkomen, en, in plaats van opgeruimdheid en dankbaarheid, nog
ontevredenheid en wrevel van het gelaat en uit de monden toespre-

ken; wanneer gij in p]aats van glad en welgedaan vee, op een schraal

weitje een drie- of viertal magere koetjes aantreft; wanneer daaren-
boven de man, die van deze menschen telken reize opnieuw de
voorspraak was,  door hen miskend wordt; wanneer... doch genoeg
gezegd, om aan te wijzen, dat de barmhartigheid dit arm huisgezin
met 7 kinderen de maat heeft volgemeten, maar dat het geduld bijna
ten  einde  is".   In   1848  valt het besluit dit gezin, waar niets  dan
armoede en teruggang viel te constateren, van de hoeve te verwijde-
ren. Nog krijgt het op dringend verzoek enig uitstel, maar tenslotte
worden toch „de ondankbaren" in juni 1854 met de sterke arm

gedwongen de hoeve te verlaten, twee jaren nadat hun het defini-
tieve besluit tot ontruiming aangezegd was. in   de   jaren   1834,117 T

1836-1844 en 1846 was niets afbetaald en in de jaren 1847-1852 niet
meer dan in totaal f 272,70 op een „voorschot", dat door de nood-
zakelijke uitgaven voor onderhoud, verbeteringen en uitbreiding van
het  onroerend goed geleidelijk  van  f  1806,49 was opgelopen  tot...
f 9151,38.  Bij de plaatsing  in  1829 was afgesproken,  dat de „onder-
steunde" door jaarlijkse afbetalingen van f 80,- op den duur zelf
eigenaar van het huis met bijbehorend land had kunnen worden! 118

117) J. 1844, blz. 4; 1848, blz. 4; 1849, biz. 2; 1852, blz. 14; 1853, blz. 18.
Een zoon keerde later terug als pachter van Welstand op ondersteuning no. 11:
J· 1882, blz. 40.
118) Men zie voor het verloop van deze mislukte ondersteuning ook A.W. Ing. st.
1842, no. 193; 1846, no. 133; 1847, no's 34, 93, 201; 1848, no. 114; 1852, no's
22, 129, 130, 136, 171, 179, 199, 209, 218, 224, 244, 253, 261, 294, 310; 1853,
no. 134. Typerend voor de instelling van de bestuurders van de Maatschappij was
het  feit,  dat  zij  in  1850  aan  deze  boer,  die mede wegens gebrek  aan  land tot steeds
grotere armoede verviel, eigeninachtig een hoekje gronds onttrokken ten behoeve
van notaris Van Hoven te Son, die daarop voor anderen een huisje wilde laten
bouwen (A.W., Ing. st. 1850, no's 38, 180 en 249). Toen de wanhopige boer zich
daartegen fel verzette, werd 4 „ellendig en vlegelachtig" genoemd (A.W., Ing. st.
1851, no. 78). Hij moest echter het hoofd in de schoot leggen en vond, nadat hij
van de hoeve was verwijderd, onderdak...in het huisje van notaris Van Hoven
die nog een verre neef van hem was via zijn vrouw: De Brabantse Leet,w, jrg.
XVIII (1969), blz. 7-9. Niet geheel ten onrechte had de boer, voordat hij van de
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Hoezeer voor dit gezin het aantal kleine kinderen een ramp is
geweest, kan afgeleid worclen uit liet feit, dat de boer Adriaan de
Bruyn (1806-1883) 119, die, komende uit Sprang, in 1854 op dezelfde
ondersteuning werd geplaatst, daarop w&1 slaagde. Weliswaar telde
het gezin van Adriaan de Bruyn toen nauwelijks minder kinderen
dan dat van zijn ongelukkige voorganger, maar het bestond uit o.a.
twee zonen van respectievelijk twee-en-twintig en achttien jaren
oud, die meteen met hun vader aan de slag konden gaan, terwijl
de oudste dochter van zeventien jaar haar moeder kon bijstaan.
Hier had dus de Maatschappij, toen zij een nieuwe boer zoclit voor
de ondersteuning no. 18, bij liaar keuze weer het geluk gehad, dat
zij cen gezin had kunnen vinden dat door zijn samenstelling „de
beste kans (g.if) voor het bereiken van den grootsten welstand".
Toen dan ook genoemde oudste zoon, Arie Teunis de Bruyn, in 1864
te Dinther trouwde met „de jongste dochter van de ondersteunde

.

op no. 8" (Geertruyda Buys) en het nieuwe paar de „Wielse Hoeve
te St. Michielsgestel (ondersteuning no. 171) betrok, konden zij, naar
het  inspectierapport  uit  1864 12° met voldoening vermeldde,  door  de
inmiddels tot welstand gekomen wederzijdse ouders in het zadel
worden geholpen. Helaas moest Adriaans oudste dochter na haar
huwelijk met een aankomend landbouwer uit Boxtel en toen (in
1858) gep]aatst op cen Maatschappij-Hoeve (no. 40) te Zundert er-
varen, lioezeer een toenemende kinderschaar de moeder boven het
hoofd kon grocien: haar en haar man (dic daarenboven voor het

hoeve werd verwijderd, zich beroepen op het feit, dat hetgeen hij bereids terug-
betaald had op het hem renteloos voorgeschoten kapitaal aflossingen waren geweest
(en geen huurpenningen), zodat hij meende op terugbetaling claarvan aanspraak te
magen maken. De Maatschappij ging aan dit betoog voorbij. Soortgelijke moeilijk-
heden deden  zich  in  1851  voor met betrekking  tot de terugbetalingen  van de onder-
steuncle op no. 12 te Dreumel (Willem van Dijk). Na de dood van zijn vrouw
wilde Van Dijk, die van de hem „voorgeschoten" f 2365,45 inmiddels f 1257,27
terugbetaaId had, de hoeve verpachten aan zijn jongste zoon (J. 1851, blz. 2).
Ds Van Gogh stelde voor deze terugbetalingen eenvoudig als „huurbetalingen" te

beschouwen; hij rekende uit, dat Van Dijk de hoeve 23 jaar in gebruik had gehad
en daarvoor dus f 54,66 per jaar had betaald! Dit denkbeeld stuitte echter op ver-
zet binnen het bestuur (A.W., Ing. st. 1851, no. 2), en Van Gogh's voorstel, om
de „pacht" met de vader te beeindigen en met de zoon een nieuw pachtcontract te
sluiten, ging niet door.
ti,) Ned. Patriciaat, jrg. XXIV (1938), blz. 15.
120) A.W., Inspectierapport 1864, fol. 15vso.
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boerenwerk   niet   in   de wieg gelegd bleek   te   zijn)   trof   in   1868   het-
zelfde lot als de ongelukkige voorganger van haar vader op onder-

steuning no. 18. Maar dit alles betreft een latere periode dan die,
welke ik in dit hoofdstuk wil bespreken.

Een  in 1829 aangevangen ondersteuning   (no.   20) te Rijsbergen
(ressorterende onder de hulpbehoevende hervormde gemeente van
Zundert 121) eindigde  in 1833 doordat de ondersteunde, na het verlies
van zijn vrouw, het bedrijfje met achterlating van vee en bouw-
gereedschap verliet: de man zag toen geen kans meer op dit boer-
derijtje  iets te bereiken. 122 Zijn opvolger (hoofd  van een gezin
met zeer jonge kinderen) betaalde    tot 1846 niets,    maar    werd
toch op deze ondersteuning gehandhaafd wegens de zedelijke en
godsdienstige steun die hij met zijn gezin voor de plaatselijke her-
vormde gemeente betekende. 123

In Bergeyk, waar het zielental van de hervormde gemeente in
1829  gedaa]d  was tot zevenendertig 124, werd in maart van  dat jaar

op een in januari aangekoclite hoeve („De Maai") het arbeidersgezin
van Joris van Vuren uit Sprang geplaatst. Lyrisch schreef op 30
maart   1829 de gecommitteerde in eerstgenoemd   dorp   over   deze

ondersteuning (no. 22): „Men kan zich het genoegen van die
menschen voorstellen. In plaats van een arm werkman, die met
geene mogelijkheid den kost voor vrouw en kinderen kon winnen,
maar die door de armenkas mede moest onderhouden worden, zich
in een bouwman veranderd te zien; bezitter te zijn van Huis,
Goederen, Vee, Bouwgereedschap, waarvan hopen is in 't vervolg
eigenaar te zullen worden, van het noodige voorzien te worden,
totdat men van eigene vruchten zal kunnen bestaan. 0! wat dank-
baarheid zijn die menschen aan het Opperwezen verschuldigd! Wij
bedanken H.H. bestuurders voor de hulp aan onze Gemeente
bewezen!". 125  In het jaarverslag van  1829  werd deze brief bijna

letterlijk geciteerd, maar men liet 66n zinsnede weg, die nog duide-
lijker dan de mededeling dat het gezin tot dan toe „door de armen-

151) J. 1826, blz. 3, 1827, blz. 8.
122) J. 1833, blz. 11.
123)  J.  1836,  blz.  22,1837, blz.  5,1839,  blz.  5,  1843,  blz.  3,1846,  blz.  6;  1848,
blz. 4.

124)  J.   1829,  blz.  4.
125) A.W., Ing. st. 1829, no. 48; zie ook aldaar no's 21, 22 en 34.
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kas mede mc,est onderhouden worden", de armoede van het gezin
van Joris van Vuren illustreert: „Ik kan niet voorbij met verwonde-
ring aan te merken, dat de Gemeente van Sprang die menschen,
vooral de kinderen, bijna naakt en zonder kleederen hebben af-
gezonden".

Helaas liepen ook hier de aanvankelijk zo hoog gestemde ver-
wachtingen op een diepe teleurstelling uit. Juist anders dan bij de

ondersteuning no. 8 onder Dinther werkte bijna alles een misluk-

king in de hand. Terwijl laatstgenoemde boerderij de Maatschappij
f 5176,- had gekost, betaalde zij voor de bijna even grote hoeve
no. 22 nog geen f 1200,-. Reeds die koopprijs verraadt, dat het

geen beste grond was. Blijkens het jaarverslag van 1831 had de
vorige bewoner de landerijen sterk verwaarloosd, terwill de boerderij
ver  van het dorpscentrum  lag. Het daarop  in 1829 geplaatste gezin
van man, vrouw en (toen reeds) zes kinderen moest, volgens een
inspectierapport   dat   in 1830 uitgebracht   werd   door   mr   C.   J.   van
Heusden en zijn broer ds R. A. van Heusden, huizen in een
woning van leem en zonder enige steen. Het was er volgens dat
rapport „ruw en vuil in den hoogsten graad". Zij schreven dit toe
aan de slordigheid van de vrouw, maar hier zullen tevens de zorgen
voor het gezin de vrouw boven het hoofd zijn gegroeid. Uit de
registers van de Burgerlijke Stand blijkt, dat zich in dit gezin elk
jaar een nieuwe wereldburger aankondigde. Dit verklaart, dat het
reeds aangehaalde rapport kon mededelen, dat de vrouw zich
een zekere vermaardheid verwierf door zich bijna steeds met een
zogend kind aan de borst ter kerke te begeven. Tot overmaat van

.ramp had het gezin bij voortduring met „koortsen te kampen.

Volgens het inspectierapport  van   1833  kwam  er  van de zuivelberei-
ding niets terecht; met verontwaardiging werd toen geconstateerd,
dat de boerin maar toeliet, dat de kinderen van de melk gebruik
maakten naar welgevallen.    In 1832 verhagelde daarenboven    de
gehele oogst. Haveloosheid en armoede bleven dan ook troef op
deze   ondersteuning. 126   In 1836127 moest de boekhouder   in   zijn
jaarverslag mededelen: „Pogingen om den ondersteunde tot eenigen

16) J. 1832, blz. 9; 1833, blz. 13; 1836, blz. 23.
127) J. 1836, blz. 23; A.W., Inspectierapport 1835.
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welstand te brengen... zijn mislukt. Besloten werd hem van de
hoeve te verwijderen met achterlating van vee en bouwgereedschap.
Maar de ondersteunde beweerde aanspraak te mogen maken op
schadevergoeding ook voor de te velde staande oogst, welke vorde-

ring, lioe onbescheiden ook, door ons, om grootere moeilijkheden
te     voorkomen, in zooverre is ingewilligd,    dat    hem     een    som    van

f 109,70 is uitbetaald, met welke hij de Hoeve, gedurende 7 jaren
door hem bewoond, en wat de landerijen betreft aanmerkelijk ver-
beterd, verlaten heeft... Groot is de teleurstelling, welke de Maat-
schappij aan dezelve lieeft geleden. Eenige troost is, dat een waarlijk
liulpbehoevende gemeente, welke zich zonder hulp der Maat-
schappij, bij de plaats gehad hebbende vacature, beneden het ver-
cischt getal leden zou hebben bevonden, is behouden gebleven".
Het  inspectierapport  van 1835 deelt  zelfs  mee,  dat,  nu de gemeente
van Bergeyk in stand was gebleven, er ook „uit van het Gouver-
nement bekomen golden een goede Pastory gebouwd" was! In zo-
verre had deze mislukte ondersteuning toch nog haar vruchten

afgeworpen. Maar inmiddels was het aan deze ondersteuning uit-
gegeven „voorschot" opgelopen tot f 2744,78. De hoeve kon, naar
Joris' opvolger moest ervaren, „voor een talrijk gezin maar een matig
bestaan" opleveren. 128 In 1841 werd in het jaarverslag erkend, dat
de hoeve te ongunstig gelegen was om bevorderlijk te kunnen zijn
voor de welstand van een huisgezin. Nadat ook Joris' opvolger de
hoeve had moeten verlaten,   werd   zij   in 1842 verkocht   met   een

verlies van ruim f  1500,-. 129 Ondertussen was het verleende voor-
schot nog verder gestegen tot...f 3173,271/6. In deze periode van
„magere jaren" was de kashouder nauwkeurig tot op de halve cent!

Na deze reeks mislukkingen doet het goed te weten, dat een in
1829 aangevangen ondersteuning te Budel (no. 23) in 1872 met
een volledige afbetaling werd bekroond. Het betrof hier een boer-
derij met ruim 3 ha. land, die gedurende vele generaties in protes-
tantse handen geweest was en nu door de erfgenamen van de laatste

eigenaar zou worden verkocht, zoals zo dikwijls voorkwam wanneer,
na de dood van de ]aatste bezitter, geen der erfgenamen in staat

128
) J. 1839, blz. 7 en 14; 1840, blz. 5.

129) J. 1842, blz. 7.
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was voldoende geld op tafel te leggen om de mede-erven uit te
kopen en niemand de ander de boerderij wilde gunnen zonder dat
er  contant  geld  op  tafel   kwam.   Zo  kon de Maatschappij  in   1827
niet voorkomen, dat de enige boerderij die in Heeze nog in protes-
tantse handen was gebleven, toen door het verzet der andere

mede-gerechtigden ontging aan cle inwonende schoonzoon van de
reeds 85-jarige weduwe, die de eigenares van die boerderij was. 130
In 1829 dreigde zicli in Budel een zelfde verloop van zaken   te

herhalen, toen daar na het overlijden van een protestantse boer zijn
erfgenamen niet tot een voor allen bevredigende schikking konden
komen. De Maatschappij koclit de hoeve toen aan en gaf haar onder
de bekende voorwaar(len in gebruik aan „een jongen landbouwer,
die stond in liet huwelijk te treden met eene boerendochter uit

.voornoemde familie . Deze jongeman, Martinus Leonardus Verlioe-
ven (1802-1889), zelf uit een Budelse protestantse boerenfamilie
gesproten, trouwde niet lang na die aankoop met die boerendochter
(Catharina Helena Poots) en kon, nadat hij door misoogst en
oorlogsellende (het conflict met Belgie) eerst nog met zijn gezin een
moeilijke tijd doorgemaakt  had,  in   1834  met de eerste terugbetalin-
gen beginnen. Wel bestond aanvankelijk de indruk, dat de boerderij

.„eigenlijk te klein was voor een behoorlijk bestaan, maar in het
jaarverslag   van    1839    kon al melding worden gemaakt   van   een
betrekkelijk goed gevulde  stal,  en  dat  van 1848 sprak juichend  van
„niets dan goeds". In 1872 kon, na de laatste afbetaling, Verhoeven

t#)   A.W.,   Ing.   st.    1827,   no's   43   en    105.   Na   de   dood   van zijn schoonmoeder
(Johanna Pluym (1743-1837), weduwe van Adam Damen (1740-1823)) kreeg de
betreffende schoonzoon, Hendrik Poots (1789-1869) toch nog bednelde boerderij in
handen doordat de Maatschappij  van  \T'elstand  hem  in  1838  f 1000,- leende,  om
daarmee de mede-erfgenamen  uit  te ki,pen (onderst.  no.   55 te Heeze).  zie  J.   1839,
blz.   16  en  20. Dit bezit,  in 1844 vermeerderd  met de (mislukte) ondersteuning  no.
62 te Heeze (J.  1841, blz . 9;  1844,  blz.   15),  werd  in  1869  ten dele verenigd  met
onderst. no. 157, destijds in gebruik bij Aalbert Vink (1810-1876), die in 1851 met
een  dochter van Hendrik Poots was gehuwd   (1.   1869,  blz.   8),   de  rest  werd  toen
publiek geveild.
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zich eigenaar noemen van het boerderijtje van zijn vrouws-
ouders. 131

Een andere ondersteuning (de tweede in het Land van Maas en
Waal, ook weer in Dreumel - no. 25 -) zou in 1870 eveneens
met volledige afbetaling eindigen. Het betrof in dit geval het gezin
van Jacobus Groenendaal (1 773-1837), aanvankelijk landbouwer
te Heerewaarden, „voormaals tot den deftigen boerenstand behoord
hebbende,   maar   (in    1827)   door een zamenloop van ongelukkige
omstandigheden sedert 1816 aanmerkelijk achteruitgegaan en tot
armoede vervallen". 132 Onder de ingekomen brieven van Welstand
bevinden zich enige keurig-geschreven, van ontwikkeling en on-
miskenbaar gevoel voor ironie getuigende epistels van deze Groenen-
daal, die op waardige wijze lucht gaf aan zijn verontwaardiging, dat
de    Maatschappij    hem    in     1827    bij de keuze    van een bekwaam
landbouwer had gepasseerd en voor plaatsing op ondersteuning no.
11 te Nuenen na lang beraad de voorkeur gegeven had aan... een
schoenmaker! Toen echter de gemeente van Dreumel,  die  in   1814

131
) J. 1829, blz. 6; 1834, blz. 10,1836, blz. 26; 1839, blz. 7; 1848, blz. 5; 1872,

blz. 21. Budel zou lang een zorgenkind van de Maatschappij blijven, ondanks het
feit, dat volgens het inspectierapport   van 1853 „Budel   (toen   nog)   eene   van   de
weinige gemeenten in deze streken (was), waar men inheemsche protestantsche
landbouwers vond, die daar sedert de reformatie van geslacht tot geslacht (waren)
gevestigd".  Maar het aantal der landbouwers  (was in 1853) „allengs ingekrompen".
Volgens genoemd rapport waren „de Budelaars in 't algemeen zeer geneigd om te
emigreeren". Vele blekersknechts en -meiden in Holland waren uit Budel af-
komstig, terwijl anderen „als paardekoopers, pakkedragers enz. rondzwierven, om
pas, wanneer zij eene beurs gemaakt (hadden), naar hunne geboorteplaats terug te
keeren".  In 1853 telde Budel  nog 13 protestantse boeren-gezinnen, allen op eigen
grond gevestigd, maar ook allen bestaande uit oude lieden zonder kinderen, of on-
gehuwde broers en zusters of weduwen met een of twee dochters. Drankmisbruik
zou er veel voorkomen, en de gemeente van Budel vormde - op enkele uitzonde-
ringen na (waaronder de Verhoevens), - volgens de inspecterende heren van Wel-
stand een „venvilderde kudde".
132) 1. 1827, blz. 10, Volgens een rapport van het Gewestelijk Bestuur van Brabant
uit 1803 (aangehaald  door  Z. W. Sneller, Geschiedenis  van   de  Nederlandse   Land-
bouw, 1795-1940, 2e druk (Groningen-Djakarta 1951), blz. 25) was op de Brabant-
se zandgronden (vooral in de Meierij) de oogst, „ondanks meerderen arbeid, zoo

"gering, dat de landman (er)...in goedkoope tijden maar een zeer sol,er bestaan
had, maar was „het product op de kleygronden...zo sterk, dat men daarop met
minder werk een ruim bestaan (had), zomtijds zijn fortuin merkelijk verbeterd(e),
ja zelfs vermogend" werd. Men kende in de kleigebieden dan ook gezeten, deftige
boeren. Velen van hen verloren echter al hun bezit tengevolge van een watersnood
in  juli 1816, veroorzaakt  door de werking  van de Beerse overlaat, die gepaard  ging
met talrijke dijkdoorbraken.
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nog zeven „deels fatsoenlijke hervormde huisgezinnen had geteld,
maar   waar   in    1829 dat getal inmiddels was afgedaald   tot   drie,
deswege dringend versterking behoefde, 133  werd  zij  in  1830  met
de familie Groenendaal ondersteund. Mede dank zij een paar andere

ondersteuningen  was  in   1833 het zielental in Dreumel gestegen
tot 33, hetgeen toen voor de kerkeraad aanleiding was om daar de
hervormde   kerk te laten restaureren. 134   Op   de  voor  hem   in   1830
aangekochte hoeve heeft Jacobus niet lang gewoond: hij had met
ziekten te kampen en overleed  op  11  maart 1837, bijna vier jaren
na zijn vrouw. Van hun zonen zette op den duur alleen de derde
zoon  Arend Groenendaal (1810-1875) 185 het bedrijf als „onder-
steunde" van Welstand voort. lacobus zelf had geen kans gezien
om iets aan Welstand terug te betalen.

Klachten over niet-betaling had de Maatschappij aanvankelijk
eveneens met betrekking tot de ondersteunde op no. 26 te Oyen.
De reden, waarom de Maatschappij  hier  in   1829 tot ondersteuning
was overgegaan, is zo typerend voor de destijds precaire verhoudin-

gen tussen protestanten en katholieken in Noord-Brabant, dat het
de moeite loont daarop wat uitvoeriger in te gaan dan bij de uit-
eenzettingen over de andere ondersteuningen.

In een zeer lezenswaardig artikel van H. van Velthoven over De

geest in Noord-Brabant   vddr   het   Belgit-conflict   van 1830 heeft

genoemde schrijver o.m. een bericht overgenomen, ontleend aan de
Noord-Brabander  van   30  juni   1829.186  In   Oyen   - zo deelde  Van
Velthoven   mee   -   „was   in het begin   van    1829 de schoolmeester

overleden. Bij de oproeping van candidaten voor dit ambt meldden
zich zeer geschikte sollicitanten aan, waaronder J. van Well uit
Velddriel en B. Bogers uit Dreumel uitmuntten. Het gevoelen van
de raad was verdeeld: beiden behaalden drie stemmen om als num-
mer 66n op de voordracht te worden geplaatst. De sclioolopziener

w.,) 1. 1830, blz. 13 en 14.
134)  ,1. 1833, blz.  14. In 1843 was het zielental gestegen tot 75 (J. 1844, blz. 7).
135) Uit zijn huwelijk d.d. 22 febr. 1843 met Hendrika van Buren (1820-1892)
sproten 14 kinderen. Hun dochter Jacoba trouwde te Dreumel op 20 febr. 1869
Johan Arend Goyer (1837-1887), zoon van de ondersteunde op no. 33 te Dreumel,
wiens vader, Hendrik Goyer (t Dreumel 12 jan. 1852) afkomstig was uit Zwitser-
land. Zie ook J. 1836, blz. 15; 1838, blz. 9, 1852, blz. 45; 1869, biz. 9 en 10.
130) In Varia Historica Brabantica, dl. II (1966), blz. 222.
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zorgde, dat de zoon van de overleden schoolmeester, Van der Kaay,
een protestant, als derde op de voordracht werd geplaatst. En deze
werd benoemd, terwijl verreweg de meeste inwoners van Oyen
katholiek waren!".

De Noord-Brabander gaf dit bericht als een kras staaltje van
„acliteruitzetting van Brabanders in liet eigen Brabantse land".
Maar dan rijst toch wel dadelijk de vraag, waarom voor twee
Gelderse sollicitanten Brabant meer het „eigen land" zou zijn
geweest dan voor de schoolmeesterszoon Van der Kaay uit het tot
Brabant behorende Oyen. Genoemde Van der Kaay - hij heette:
Willem Cornelis - was op 2 maart 1804 te Oyen geboren en daar
twee dagen later in de Nederduits-Gereformeerde kerk gedoopt als
zoon van de aldaar werkzame schoolmeester, koster en voorzanger
Gerardus van der Kaay (1770-1829). In 1804 was Oyen nog Gelders,
en, als we dit feit als criterium aanvaarden, was Willem Cornelis
dus Geldersman van geboorte. Bij de Franse annexatie van maart
1810 was evenwel Oyen van Gelderland afgescheiden. Na in de
Franse tijd te hebben behoord tot het departement van de Monden
van  de  Rijn,  was  het  dorp  bij de Grondwet  van 1814 definitief  bij
de provincie Noord-Brabant gevoegd. Ipso facto waren dus - in
elk geval sinds   1814  - alle inwoners  van   Oyen,  en  dus  ook  de
Van der Kaay's, tot de Brabantse bevolking gaan behoren. Velddriel
en Dreume] zijii ecliter altijd Gelders geweest. Genoemde J. van
Well   had in eerstgenoemd  dorp in november   1784 het leven   aan-
schouwd als zoon van een aldaar gevestigde schoenmaker van
rooms-katholieke huize. Er was dus geen enkele reden om hem een
Brabander te noemen. Voorzover ik heb kunnen nagaan, was dit
evenmin het geval   met   de   in   1829 als kwekeling in Dreumel   ge-
vestigde sollicitant Bogers. Kort samengevat komt het in de N oord-
Brabander opgenomen verhaal   dus  neer  op de klacht,  dat  in   1829
weer eens „Brabanders in het eigen Brabantse land" achtergesteld
zouden zijn doordat een in Noord-Brabant gevestigde (protestantse)
Brabander de voorkeur zou hebben verkregen boven twee Gelderse
(maar rooms-katholieke) sollicitanten.

Maar misschien is het beter deze „onderwijs-kwestie" van een
andere kant te benaderen. Van belang is het dan allereerst te weten,
dat al sinds het midden van de achttiende eeuw de Van der Kaay's
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in Oyen waren gevestigd. 137 Gerardus' oudste broer  was  er  in   1812
maire geworden, na er eerst to]gaarder en gemeente-secretaris te

zijn geweest. Andere naaste familieleden beoefenden in Oyen de
landbouw. Gerardus onderwees er de jeugd, in de laatste jaren
voor zijn dood daarin bijgestaan door zijn jongste zoon, de reeds
vermelde Willem Cornelis. Niet-benoeming in de plaats van zijn
vader zou ertoe hebben geleid, dat hij brodeloos geworden zou zijn
en elders als onderwijzer een bestaan zou hebben moeten zoeken.
Is het nu werkelijk zo „heel kras", dat de schoolopziener - overigens
zelf katholiek, t.w. de vrederechter en secretaris van Oss, mr J. van
Ghert 138  - de (volgens een rapport  uit 1844) „uitmuntende  W.  C.
van der Kaay" 139 deze uitdrijving heeft willen besparen) Hetzelfde
rapport   uit 1844 deelt   mee,   dat de toch-benoemde in korte   tijd
„de tegenzin tegen zijne benoeming, omdat hij in deze schier geheel
Roomsche gemeente Protestantsch (was), ten eenenmale Chad) over-
wonnen". Zijn benoeming was dus een uitstekende keuze.

Uit het archief van de Maatschappij van Welstand blijkt, dat men
destijds aan protestantse zijde niet anders verwacht had dan dat de
protestant Van der Kaay toch wel voor een katholiek het veld zou
moeten ruimen. Daar bij zijn dan noodzakelijk vertrek uit Oyen
het aantal zielen van de hervormde gemeente aldaar zodanig zou
dalen, dat die gemeente niet meer voor het beroep van een eigen
predikant in aanmerking zou komen, haastte het bestuur der Maat-
scliappij zich in Oyen een huis met een stukje land aan te kopen
en dit in gebruik te geven aan de landbouwer Bastiaan van Gink
Condersteuning no. 26). Deze Van Gink had dat goed nl. te voren
in pacht gehad, maar dreigde tegelijk met de onderwijzers-kwestie
uit zijn pacht te worden ontzet. 140 Later moest echter toegegeven
worden, dat de hoeve - zoals ook het geval was met ondersteuningen

131) De oudste door mij in Oyen teruggevonden Van der Kaay was Johannes v.d. K.,
substituut-schout van Oyen, f ald. 20 sept. 1785 en v66r 1757 gehuwd met Aaltje
Verkerk, t Oyen 14 sept. 1798. Zij waren de ouders van o.a. bovengenoemde
Gerardus van der Kaay, gehuwd met Cornelia Rademakers uit Druten (1765-1829).
1'18)  Staatsalmanak   1829  en   K.B.   d.d.   24  juni   1827,   no.   107;   De Brab. Leeuw,
jrg.   XVI  (1967),  blz.   1 5 1   en 1 5 2, Varia Historica Brabantica, II, blz. 273.
139) Rapport van de hooffinspectetir voor het lagere middelbaar ondenvijs H. Wi»

beek (1844), in Varia Hist. Brab., II, blz. 261-74.
'40) A.W., Ing. st. 1829, no. 10; J. 1829, blz. 8.
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no. 27 te Veldhoven en no. 29 te Hoogeloon - eigenliik te klein
was om een behoorlijk bestaan te kunnen opleveren. Daarenboven
werd Van Gink door het noodlot achtervolgd. In 1831 overleed zijn
tweede vrouw,  met  wie  hij  in 1830 hertrouwd  was;  in   1830,   1831
en  1834  kwam  in de zomer  al  zijn  land door overstromingen onder
water te staan;  in   1832/33  en 1834 verloor  hij door ziekte  al  zijn
vee. Toch slaagde   hij   erin   in de jaren 1835-1848 geleidelijk  zijn
gehele schuld aan de Maatschappij af te lossen. 141

De hervormde gemeente van Veldhoven werd na de versterking
met het gezin van Frederik Ortelee (ondersteuning  no.  24)  in   1830

opnieuw ondersteund met een „wel behoeftig, maar zeer braaf en
gveng gezin uit Sprang (ondersteuning no. 27 te Zeelst). Ondanks
het feit, dat de daartoe in 1829 aangekoclite hoeve volgens het
jaarverslag   van    1830   door de daarbij behorende zes bunder   land
alle „bereids aangekochte (boerderijen) in grootte en deugd" overtrof,
moest   in het verslag  van 1834 meegedeeld worden,   dat de lioeve
„te klein was om na behoeften van het gezin nog iets voor terug-
betaling over te houden". Het zich geleidelijk uitbreidende gezin
had met ziekten te kampen, waardoor de kinderen, de een na de
ander, overleden.   In   1844 werd ruiterlijk verklaard,   dat   het   een
miskoop was geweest  en  in   1870  werd dit bezit wegens de „slechte
hoedanigheid van vele percelen en de verre ligging van het dorp",
waardoor altijd maar gebrekkig was betaald, voor het grootste deel
geliquideerd. Op het overgebleven land werd toen een arbeiders-
huisje gebouwd. 142

Ofschoon van ondersteuning no. 29 te Hoogeloon in het jaar-
verslag van 1837 verklaard werd, dat de hoeve feitelijk te klein was,
eindigde zij toch met een succes. De 11ierop geplaatste onderwijzers-
zoon Peter Michael (1798-1873) uit Casteren 143 kon - „niet uit
voortbrengselen van liet land, maar uit eigen fondsen, welke hij
vddr zijn plaatsing bezat" - altijd „ruime terugbetalingen" doen. 144

141) J. 1833, blz.. 14, 1834, blz. 12,1835, biz. 16, 1836, blz. 27, 1837, blz. 9,
1838, blz. 7,1842, blz. 10,1846, blz. 8, 1848, blz. 5.
149 J. 1830, blz. 9 en 21; 1834, blz. 2; 1835, blz. 16; 1836, blz. 28; 1837, blz. 10;
1838, blz. 8, 1840, blz. 6; 1844, blz. 7 en 8; 1848, blz. 6, 1870, blz. 8 en 1872,
blz. 23.
lit3) Jaarb. Centr. Bureau voor Genealogie, dl. XX1II (1969), blz. 73.

144) J. 1837, blz. 11.
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Dit lierliaaldelijk als „voorbeeldig" getypeerde boerengezin. dat even-
u·el - zoals nog nader ter sprake zal komen - door zijn opvattingen
op godsdienstig terrein   in   1860 de Maatschappij nogal wat hoofd-
brekens zou kosten, bereikte binnen niet lange tijd een „gewenschte
welvaart". 145  In  1867  werd het laatste deel  van  de  schuld a fbetaald,
waardoor Michael, kort voordat hij zeventig jaar werd, zich ten-
slotte eigenaar kon noemen van de hoeve, bestaande uit huis,
scliuur,  hof  en   ruim 9 bunder  land,  die de Maatschappij   in   1830
voor hem aangekoclit had. 146 Zoals nog later zal blijken, is Peter
Michael een der laatsten geweest, aan wie door de Protestantsche
Maatschappij ter bevordering van Welstand onroerend goed in
gebruik werd gegeven   op   de   voet   van   het   in 1822 aangenomen
reglement.

A]s wij evenwel de hierv66r vermelde opgave van ondersteunin-

gen overzien, dan blijkt dat deze in vele gevallen niet het succes
hebben gehad, dat de opricliters der Maatschappij er met groot
enthousiasme van hadden verwacht: maar al te vaak is van een
door de ondersteunden bereikte welstand geen sprake geweest. Toch
was het resultaat niet z6 slecht, als Cramer in zijn in 1852 ver-
schenen Memoire sitr les societes secretes protestantes 147 heeft be-
weera. In die m6moire heeft hij het droevige verloop van 26 onder-

steuningen van de Maatschappij breed uitgemeten, maar hij deed
dit op de basis van een willekeurige en hoogst eenzijdige bloem-

lezing uit hetgeen in een groot aantal jaarverslagen was mede-
gedeeld over het wel en wee der boerengezinnen, die door de
Maatschappij tot 1851 op ruim 80 boerenhoeven waren geplaatst.
Met hoe weinig zorgvuldigheid hij daarbij te werk gegaan is, blijkt
bij toetsing van zijn mededelingen aan de jaarverslagen. Ik zal mij
daarbij tot enkele voorbeelden beperken; er zijn overigens heel wat

mededelingen van Cramer, die ik in de jaarverslagen niet heb
kunnen terugvinden. Kennelijk is hij daarenboven door de geheim-

143)  J.  1840,  blz.  7,1848,  blz.  6.
144) J. 1867, blz. 6 en A.W., Ing. st. 1867, no. 31. Na Michaels dood kwam de
hoeve in bezit van zijn zoon Johannes Philippus, die wegens verhuizing de hoeve

op 4/18 okt. 1877 in het openbaar deed veilen na haar eerst tevergeefs aan de

 laatschappij te koop aangeboden te hebben: A.W., Ing. st. 1875, no's 25 en 61;
1877, no's 165 en 194.
14;) Cramer, Mimoire sur les societes secretes protesmntes enz., blz. 79 vlg.
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mal, waarin die jaarverslagen waren gesteld, herhaaldelijk op een
dwaalspoor geraakt. Mede daardoor heeft hij, naar mijn indruk die
jaarverslagen willekeurig raadplegend, nogal wat gegevens door
elkander geliaald. Zo vermeldde hij bijvoorbeeld twee verschillende

ondersteuningen no. 18, vermoedelijk als gevolg van het feit, dat
hij die nummers bescliouwde als geheimtaal ter aanduiding van de
gemeenten, waarbinnen de ondersteuningen lagen. 148  En aan  de

geslaagde ondersteuningen, zoals bijvoorbeeld no. 8, ging hij volledig
voorbij.

Met betrekking tot de ondersteuning no. 11 te Nuenen - wdir
de ondersteuningen lagen, blijkt Cramer niet geweten te liebben -
vermeldde hij uitsluitend lietgeen daarover in het jaarverslag van
1833 was bericht. Omdat hij zijn bronnen niet opgaf, wekte hij
echter de indruk, dat zijn mededelingen de nog ten tijde van het
verschijnen van zijn m6moire (1852) bestaande toestanden betroffen.
Wat deze auteur over genoemde ondersteuning schreef, dateerde
evenwel uit de tijd, waarin ondersteuning no. 11 nog in het bezit
van de schoenmaker  was,  die  er  in   1834  a f gezet werd. Daarna  was
deze hoeve in het bezit van Frederik Ortelee gekomen; Cramer
maakte geen enkele melding van de lof, die in verscheidene jaar-
verslagen    na     1835    aan    deze boer toegezwaaid    was. Van onder-
steuning no. 23 vermeldde Cramer, dat het daarop geplaatste gezin
niet vooruit ging, ofschoon de jaarverslagen, na aanvankelijk te
hebben gewaagd van misoogst en schade door oorlogshandelingen
en  hagelstormen 149, sinds 1848 niets dan goeds  over deze onder-

steuning meegedeeld hadden. Na deze scheve voorstellingen van
zaken, ging hij o.a. aan de geslaagde ondersteuningen no.'s 24,25
en 29 voorbij met de opmerking: „maar laten we ons onderzoek
bekorten en enkele teleurstellingen ter zijde laten". Misschien had
hij daarbij het oog op de door hem ook niet besproken ondersteu-
ningen no.'s 26, 27 en 28, maar dan wekte liij met die zojuist
genoemde opmerking toch een verkeerde indruk. De ongunstige
berichten over de door hem wel vermelde ondersteuning no. 33
ontleende  hij   aan het jaarverslag   van   1846,   voor zijn bericht  over
no. 62 ging hij te rade in het jaarverslag van 1844 en voor zijn

148) Cramer, a.w., blz. 79, aant. 1.
119

) J. 1831, blz. 13, 1834, blz. 10.
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mededeling   over   no.   66   citeerde   hij het verslag   van    1848.   Twee
conclusies dringen zich op, wanneer men Cramers mededelingen
kritisch beschouwt: zijn bewering, dat Welstand een „geheim

"

genootschap was, verliest heel wat aan waarde, als men bemerkt,
dat zelfs felle tegenstanders in het bezit van de gedrukte jaarversla-
gen konden komen; het feit, dat die tegenstanders van die jaar-
verslagen op zodanige wijze, als Cramer heeft gedaan, misbruik
maakten om scheve voorstellingen van zaken te geven, bewijst, dat
er toch wel reden was om - zoals nog prof. Kist in de Algemene
Vergadering  van  22  juni   1859 te Zwolle zou opmerken 150 _ „een
belioedzame voorzichtigheid" te blijven nastreven!

§ 6. Teleurstellingen

Bij vergelijking Vall de geslaagde ondersteuningen met die, waar-
van het resultaat teleurstellend is geweest, valt het op, dat volledig
succes - zij het dan altijd nog pas op den duur - hoofdzakelijk
voorkwam bij kleine gezinnen (Van der Tij-Cleve op no. 24) en Cleve
(op no. 5), bij gezinnen met kinderen, waarvan de oudsten al direct
na de plaatsing op een Maatschappij-hoeve tot de gezinsinkomsten
konden gaan bijdragen (Buys op no. 8 en Van Dijk op no. 12), dan
wel bij een familie, die wat geld achter de hand kreeg (Dank op
no. 1) of al had (Michael op no. 29). Jonge gezinnen met een zich
spoedig uitbreidende kinderschaar hadden dikwijls met bijna on-
overkomelijke moeilijkheden te kampen, zolang de kinderen nog
te klein waren om bij het dagelijkse werk op de boerderij ingescha-
keld te worden. Van de zijde van de Maatschappij werd er nauw-
lettend op toegezien, dat deze jeugd geregeld de dorpsscholen

bezocht 1.51; dat schoolbezoek was dan voor de ouders een extra-last,
omdat de kinderen daardoor niet voor kleine hand- en spandiensten
te hulp konden \vorden geroepen. Waren de jongens tien jaar en

150) A.W., Ing. st. 1859, no. 179. Volgens prof. Kist was men na de vroegere ge-
heimzinnigheid zelfs te ver docirgeslagen, hij achtte „een kleine tempering van het-
geen de Maatschappij   nu   (in   1859) aan publiciteit   te  veel" had wenselijk, omdat
men die publiciteit gebruikte oin de  laatschappij te „verguizen en te belasteren".
151)  Zie  bijv.  J.   1848,  blz.   3. De Maatschappij   had  voor dit toezicht ter plaatse
administrateurs, die ook moesten rapporteren over kerk- en cathechesatiebezoek. In
latere jaren werden, wat dit laatste betreft, vaak informatics ingewonnen bij de
plaatselijke predikanten.
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ouder geworden, dan kon men er eens over gaan denken om land
bij te pachten, maar de dan te betalen pacht maakte in zulke
gevallen het afbeta]en aan de Maatschappij niet gemakkelijker.
Ondanks alle aandrang, uitgeoefend door de Maatschappij, bleven
de meeste overeengekomen terugbetalingen dan ook achterwege.

Bij deze ontwikkeling legde de Maatschappij zich aanvankelijk
neer, omdat haar doel dan toch in zoverre bereikt werd, dat met
het zielental der ondersteunde gezinnen de betreffende hervorm(le
gemeenten werden gesteund. Tengevolge van deze coulance ont-
stond evenwel bij heel wat ondersteunden de overtuiging, dat men
van hun kant al voldoende deed, als men maar trouw ter kerke ging
en in de hervormde gemeente zijn plichten als ouderling, diaken,
voorzanger e.d. vervulde. Als beloning daarvoor beschouwde men
dan het gratis wonen op het onroerend goed dat men van de
Maatschappij in gebruik had gekregen. Zelfs zij die wel beseften,
dat zij toch tot meer verplicht waren, lieten vaak a]le goede voor-
nemens varen, wanneer zij de voorschotten voortdurend zagen
aangroeien en door een eenvoudig rekensommetje tot de conclusie
kwamen, dat de moeizaam verrichte afbetalingen terecht kwamen
in een schier bodemloze put. Later  -  in  1876  -  zou  dan  ook  naar

"
aanleiding van een nieuw voorstel de „vlijtige bewoners van de
Maatschappijhoeven in de gelegenheid te stellen allengs door ge-
leidelijke betalingen eigenaren te wor(len van die boerderijen en
(of) het daarbij behorende land 152, opgemerkt wor(len, dat hetgeen

152) A.W., Perm. Commissie, Not. 1867-1884, blz. 231 vlg. en Hoofdbestuur, Not.
1869-1887, blz. 85 vlg. Het voorstel was afkomstig van de toenmalige voorzitter,
prof.   Prins  (zie  ook  J.   1875,  blz.   7).  Deze  had  aan  de  eigendomsoverdrachten   ten
gunste van pachters de voonvaarde willen verbinden, dat de Maatschappij gedurende
de vijf volgende jaren een recht van wederinkoop zou hebben en nog na die vijf
jaren bij eventuele verkoop in de gelegenheid zou moeten worden gesteld de goe-deren te naasten. Men bracht hiertegen in, dat door dergelijke geleidelijke over-
drachten de hoeven versplinterd zouden worden, terwijl het gevaar ontstond, dat de
Maatschappij met de slechtste percelen zi,u blijven zitten. Daarenboven was er geen
enkele waarborg, dat de ven'reemde goederen niet (bijv. door vererving) in handen
zouden komen van eigenaren, die met de plaatselijke hervormde gemeente geen
enkele binding bezaten, waardoor „het werk van de Alaatschappij ten eenenmale
verijdeld" zou worden. Als(lan zou de Alaatschappij ter plaatse opnieuw een of meer
boerderijen moeten gaan aankopen, wellicht tegen reel hogere prijzen dan waartegen
de oorspronkelijke ondersteuning was gekocht en vervreemd. Kennelijk hebben de
oprichters der Maatschappij deze bezwaren nimmer onderkend. Dat zij reeel waren
blijkt  uit de Notulen   van het Hoofdbestuur 1888-1910  d.d.   30   okt.   1903.   Toen
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dit voorstel bedoelde al lang een illusie was gebleken. Al drukte
men zich toen wat al te sterk uit door te zeggen, dat „niet 66n
aankoop" uit de eerste jaren van de Maatschappij „op de zeer
gunstige voorwaarclen van het eerste Reglement in hanclen van de

"bewoners (was) overgegaan zonder zeer bijzondere schikkingen ,

juist was ongetwijfeld de opmerking, dat „de meeste aan de
Maatschappij (waren) gebleven". In dit verband kan erop worden
gewezen, dat dezelfde teleurstellende ervaringen ook aan de in
maart  1818  door  Johannes  van den Bosch opgerichte Maatschappij

van Weldadigheid niet bespaard zijn gebleven: ondanks de door die

Maatschappij getroffen, zeer ingewikkelde regelingen (waarvan de
Maatschappij van Welstand zich wijselijk onthield), bleken de
meeste op de hoeven van de Maatschappij van Weldadigheid ge-
plaatste kolonisten evenmin in staat hun schulden af te lossen. Ook
daar nam integendeel  de  totale schuld geregeld  toe 153 en het in
1823 geopperde voorstel ,.te overwegen mettertijd oppassende kolo-
nisten  in de vrije kolonien... door jaarlijkse aflossing  van  liet
kapitaal de gelegenheid te verschaffen eens eigenaar te worden
van  land en woning...  was  in het geheel niet uitvoerbaar"",.154

werd opgemerkt, dat de ondersteuningen die op de voet van het eerste reglement
door afbetaling eigendom van Maatschappij-boeren waren geworden, inmiddels alle
- o.a. door verdeling na overlijden - weer in rooms-katholieke handen waren
geraakt. Weliswaar waren sommige van die goederen eerst aan de Maatschappij te
koop aangeboden, maar door de hoge landprijzen en geldgebrek had de Maatschap-
pij deze gelegenheden tot wederinkoop telkenmale voorbij moeten laten gaan.
153) J· J Westendorp Boerma, Johannes van den Bosch als sociaal hervormer; De
Maatschappij van Weldadigheid (Groningen, 1927), blz. 171, J· D Dorgelo, De
koloni, n van de Maatschappij van Weldadigheid (Assen, 1964), blz. 58.
154) Dorgelo, a.w., blz. 58. Deze schrijver vermeldt tevens, dat men bij de Maat-
schappij van Weldadigheid al spoedig op het bezwaar stuitte, dat de zelfstandig
geworden pachters - de z.g. „vrijboeren" - hun hoeven niet meer behoorlijk be-
bouwden doordat zij elders gingen werken. De Maatschappij van Welstand deed

een zelfde ervaring op bij enigen van haar eerste „ondersteunden". Het bij de Maat-
schappij van Weldadigheid  voor het eerst   in 1823 openlijk naar voren gebrachte
denkbeeld de „vrijboeren" geleidelijk tot eigenaren van hun hoeven te maken, zou
volgens J. K. W. Quarles van Ufford een van de oorspronkelijke voornemens van
Van den Bosch zijn geweest: Dorgelo, a.ip., blz. 56. Opvallend is, dat, voor wat de
„ondersteunden" van de Protestantse Maatschappij ter bevordering van Welstand
betreft, dit denkbeeld  cle  oprichters  al   in   1822  voor ogen gestaan heeft  als  een
van de doeleinden der Maatschappij van Welstand. Helaas weten wij niets van
correspondentie van Van den Bosch met ds Van Heusden, en wij moeten dus in
het midden laten, of laatstgenoenide misschien iets nagestreefd heeft, wat te danken
was aan een suggestie van Van den Bosch, die dan zelf zijn plannen in dit opzicht
maar voorlopig heeft laten rusten.
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Begrijpelijk zal het dus zijn, dat bij het bestuur van cle Protestant-
sche Maatschappij ter bevordering van Welstand onder invloed van
de eigen ervaringen op den duur toch het besef doorbrak, dat men
op    de   in 1822 ingeslagen weg bezwaarlijk maar eindeloos   kon

voortgaan. Het werd steeds duidelijker, dat de ondersteuningen
anders geregeld moesten worden   dan   men   in    1822 had bepaald.
Maar  het  zou  nog  tot 1834 duren voordat dit inzicht zijn neerslag
zou vinden in een nieuw reg]ement.

§ 7.  Stelin aan hervorinde geineenten

Terwijl wij van dat geleidelijk doorbrekend besef in de notulen,
correspondentie en jaarverslagen de weerspiegeling vinden in talrijke
klachten over niet of nauwe]ijks vlottende afbetalingen, was er nog
een andere ontwikkeling,   die   in het nieuwe reglement   van    1834
bezegeld zou worden. Zij komt evenwel in die zo juist genoemde
bronnen onvoldoende tot uiting om te kunnen begrijpen, dat in
genoemd jaar alleen maar een reeds lang bestaande praktijk regle-
mentair vastgelegd werd.

In het eerste hoofdstuk is al uiteengezet, hoe bij ds Van Heusden
het plan voor een op te richten „Protestantsche Maatschappij ter

.

bevordering van Welvaart ontstaan was. Verontrust door het voort-
durende vertrek van voormalige ambtenaren-families en het daardoor
veroorzaakte verval van de hervormde gemeenten op het Brabantse
platteland, had hij gemeend het „leeg-lopen" van die gemeenten
te kunnen stuiten door hen, die in ambtelijke posities door katho-
lieken werden vervangen, tot landbouwers in hun eigen woon-
plaatsen te maken.  Art.   1   van  het  reglement  van 1822 bracht  dat
streven onder woorden in de bepaling, dat zulke - door omstandig-
heden buiten hun schuld - brodeloos geworden protestanten door
de Maatschappij „tot een vast bestaan" (vooral in de landbouw)

.
geholpen zouden worden, opdat zij „nuttige leden hunner gemeente
zouden blijven. Er is in dat reglement geen sprake van enig streven
het verval der hervormde gemeenten te stuiten door het „impor-

.teren van niet-ingezetenen. Integendeel: men krijgt heel sterk de
indruk, dat de oprichters zich voorgesteld hebben, dat de hervormde
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gemeenten in Brabant van verdere aclitcruitgang voldoende zouden
kunnen worden gered door de nog aanwezige lidmaten van weg-
trekken af te houden. Met behulp van de Maatschappij zouden zij
slechts door opleiding in de landbouw en daardoor, dank zij eigen
middelen van bestaan onafhankelijk van de welwillendheid hunner
rooms-katholieke dorpsgenoten, aan een vast bestaan geholpen
behoeven te worden. Op die wijze tot „welstand" gebracht, zouden
zij dan tevens hun eigen hervormde gemeente versterken.

Wanneer wij nu aan de hand van het hierv66r gegeven overzicht

der  ondersteuningen  in de jaren   1822 en volgende nagaan,  wat  er
van dat plan terecht gekomen is. dan kan het antwoord alleen maar
luiden: „Bijzonder weinig!". De ondersteunden no. 1 (Dank), 3
(Rittman), 5 (Cleve), 9, en 12 (Van Dijk) waren inderdaad nog
v66rdat de Maatschappij zich hun lot aantrok, inwoners geweest van
de dorpen (en lidmaten van de liervormde gemeenten), waarbinnen
de voor hen aangekochte bedrijfjes waren gelegen (Hilvarenbeek.
Deurne, Halsteren en Dreumel). De familie Grotenboer, waarmee
de hervormde gemcente van Gastel van een dreigende combinatie

of   opheffing werd gered, moest echter reeds   in    1825    uit    „een

volkrijke naburige gemeente" (Dinteloord) worden geimporteerd
Condersteuning no. 6). De familie Buys (ondersteuning no. 8) werd
uit St. Michielsgestel naar Dinther overgeplaatst om de gemeente
aldaar in stand te liouden; met datzelfde doel werd Lambert van
Esch uit 's-Gravenmoer naar Dinther gehaald (ondersteuning no.
21). Frederik Ortelee  die  in   1829  ter  versterking  van  de  hervormde

gemeente van Veldhoven met no. 24 aldaar werd ondersteund, kwam
uit Sprang en verliuisde in 1834 naar ondersteuning no. 11 in
Nuenen. Hier volgde hij een cx-schoenmaker uit Dronge]en op.
Zijn plaats op ondersteuning no. 24 werd vervuld door iemand uit
Haastrecht (gchuwd met de aanvankelijke mede-ondersteunde op
no. 5 te Liesel-Deurne). De vader van het kinderrijke gezin op no. 18
te Nuenen was uit Tonge]re afkomstig. Het zielental van Bergeyk
werd versterkt met een hervormd gezin uit Sprang (no. 22) en voor
de tweede ondersteuning te Dreumel (no. 25) moest Jacobus Groe-
nendaal uit Heerewaarden overkomen. Van de laatste in mijn
overzicht verme]de ondersteuningen hadden alleen nog de no.'s 23
(Budel), 26 (Oyen) en 29 (Hoogeloon) betrekking op daar reeds
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rroonachtige personen. Weliswaar is het mij gelukt van alle onder-

steuningen uit de tijd van de Protestantsche Maatschappij de ligging
en de namen der daarop geplaatste personen te achterhalen, maar
niet steeds heb ik van laatstgenoemden ook hun plaats van herkomst
kunnen vaststellen. Met de hier gegeven opsomming kan ec:hter

riorden volstaan om duide]ijk te maken, dat de Maatschappij

spoedig een andere weg ingeslagen is dan de oprichters zich voor-
gesteld hadden. Waarschijnlijk waren de nakomelingen van de
voormalige ambtenaren-families minder tot de landbouw geneigd
dan de opricliters van de Maatschappij zich voorgesteld hadden. Het
zal voor deze nakome]ingen ook veelal weinig aanlokkelijk zijn
geweest, om aan de leiband van de Maatschappij op vaak veel te
kleine hoeven een moeizaam bestaan als landbouwers te beginnen.
Zij trokken derhalve toch weg en al spoedig begon men van de
kant van de Maatschappij dan ook om te zien naar andere middelen
om het verval der hervormde gemeenten te stuiten. Vermoedelijk
vooral ook onder invloed van de leden buiten Brabant, die minder

bew'ogen waren met de ondergang van de kleine Brabantse ambte-
naren-families van protestantse huize dan met de dreigende onder-

gang van het protestantisme in Brabant, begon dit laatste steeds
meer de aandacht te vragen. Hetgeen oorspronke]ijk sleclits een

mede-oogmerk van de oprichters was geweest, werd hoofddoel!
Een   in de Algemene Vergadering   van   3   juni 1823 ingestelde

commissie, die tot taak kreeg het bestuur voor te lichten „omtrent
de wijze, hoe men in het verleenen van ondersteuning op de doel-
matigste wijze zoude kunnen werkzaam zijn", had reeds in een
rapport d.d. 6 april 1824 voorgesteld tot behoud van de met onder-
gang bedreigde hervormde gemeenten „landbouwers over te bren-
gen naar zulke plaatsen, daar 'er nog geene gevonden werden". Van
dit blijkens het jaarverslag van 1825 in druk onder de bestuurders

verspreide rapport is alleen het origineel bewaard gebleven onder
de „ingekomen correspondentie". 155 Voorgesteld  werd een aparte
Colnmissie  vait Alge,neeit Toezicht omtrent den Staat...  van die
ge,neente,z, it'elke het lizeest gevaar loopen in het leven te roepen.
Haar taak zou het moeten zijn o.m. zulke gemeenten op te speuren,

153) A.W., Ing. st. 1824, no. 8.
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onderzoek te doen of aldaar een boerderij of landerijen aangekocht
zouden kunnen \<,orden, en na te gain of „er een huisgezin, in
den landbouw ervaren, ergens voorhanden" was, „hetwelk zoude
kunnen geplaatst \vorden in eene gemeente, die men wilde onder-
steunen".  In de voorjaarsvergadering van  1825 werd overeenkomstig
dit voorste] een Commissie van Algemeen Toezicht en Voorlichting
benoemd. Zij kon meteen aan het werk gaan aan de hand van het
reeds genoemde rapport, dat een uitvoerig verslag bevatte van de
staat der hervormde gemeenten in Noord-Brabant, hun zielental, de
mogelijkheid aldaar de landbouw uit te oefenen en het veelal
ontbreken van hervormde boeren ter plaatse. 156 Het resultaat van
haar werk blijkt uit hetgeen liierv66r al opgemerkt is over de her-
komst van een groot aantal ondersteunden die op hoeven van de
Maatschappij  van  Welstand werden geplaatst.  Na 1825 heeft  men
niet meer in de eerste plaats gezoclit naar hervormde „medebelijde-
ren" die tot armoede dreigden te vervallen en die men daartegen
wilde behoe(len door lien in hun eigen woonplaats een vaste bron
van inkomsten te verschaffen, maar iiaar hervorm(le gemeenten
die ten onder dreigden te gaan en deswege versterkt moesten worden.
In zulk een gemeente werd dan een boerenbedrijfje gekoclit en
daarop werd een van elders afkomstig - doorgaans behoeftig -

11) Het rapport ging voorbij dan die gemeenten, welke gelegen waren in de over-
wegend door protestanten bewoonde delen van No,ird-Brabant. Het noemde als
gemeenten, die elders in die provincie gelegen waren en waarin het landbou,.v-
bedrijf door prcitestanten uitgeoefend werd (hun aantal vermeld ik telkens achter de
namen): a. in het Kwartier van Maasland: Vierlingsbeek („verscheidene"), Lith c.a.
(„weinige"), Oyen c.a. („verscheidene"); b. in het kwartier van Oisterwijk: Helvoirt
c.a. (1) en Hilvarenbeek (66n „ondersteunde" van Welstand, m.a.w. J. Dank);
c. in de classis van Breda: Ginneken („enige") en Etten c.a. („bijna alle leden der
gemeente"); en d. in de classis Eindhoven: Eindhoven c.a. (waaronder Tongelre)
66n (bedoeld zal zijn het gezin van wijlen Walraven van Heusden (1749-1820),
wiens weduwe, Hendrina de Jongh (1750-1828), destijds nog te Tongelre woonde:
De Brabantse Leeitiv, jrg. XVIII (1969), blz. 9), Budel (17), Bladel c.a. (6, volgens
Ing. st. 1830, no. 94 behorende tot de families Van den Born, Michael, Van der
Voort en Dankaarts), St. Oedenrode (1), Deurne (1), Erp (1), Valkenswaard en
Waalre (1, Van Heyst (7)), Hoogelimn c.a. (21, Someren (1) en Heeze (1). Het
aantal protestantse landbouwers in de overwegend rooms-katholieke gebieden van
Noord-Brabant was dus wel zeer gering. Vijfentwintig hervormde gemeenten aldaar
telden onder hun lidmaten geen enkele landbouwer. Waar claar later wel land-
bouwers van protestantse huize voorkwamen, was dit veelal het gevolg van het
werk der Aiaatschappij van Welstand.
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gezin geplaatst dat voldeed aan de reglementaire vereisten. 157 Door
de „gelieimtaal", waarin de eerste jaarverslagen waren vervat, komt
deze nieu 'e gang van zaken nauwelijks tot uiting. Pas in het nieuwe

reglement  van   1834   zou  zij onder woorden worden gebracht.

§ 8.  Eerste 11'#Ziging vai, het midste regleine,zt

V66rdat dat reglement van 1834 tot stand kwam, had er echter
al een belangrijke wijziging plaats gevonden in het oude reglement.
Naarmate de ondersteuningen toenamen, begon men sterker te
t\vij Men, of de wijze waarop de aankopen werden gedaan, in feite
niet leidden tot handelingen die men zelf eufemistisch omschreef
als „niet boven alle zedelijke berisping verheven".158 Immers volgens
de artikelen 51 en 52 van het reglement werden alle aankopen voor
de Maatschappij gedaan op naam van de ondersteunde of op naam
vmi een der leden van de Maatscliappij, zij liet dan steeds tegen
renversaal aan de bestuurders. Die aankopen geschiedden dus op
naam van cen stro-man. Om nu bij overlijden van zo'n pseudo-
bezitter te kunnen doen blijken, dat liet op zijn naam aangekochte
goed niet tot zijn nalatenschap behoor(le, werd steeds een blanco
akte opgemaakt; in voorkomende gevallen werd die akte geanti-
dateerd en daarin alsnog een ander lid der Maatschappij als
eigenaar van het betreffende goed vermeld. Maar deze wijze van

'57) Naar aanleiding van deze wijze van werken schreef De Katholiek, dl. XXVII
(1855), blz. 327/328: „Hoe de redenaar van Welstand en met hem zoovele Protes-
tanten, leden dier geld-genootschappen, nog altoos van hunne Godsvereering in
geest en waarheid durven reppen, zou onbegrijpelijk zijn, als de innigste natuur van
het Protestantisme niet tegenspraak en leugen was. Men hoort er van niets anders
dan van geld en goed, van huis en hof, van niets dan de allerstoffelijkste middelen
om de hier wegsmeltende, daar verdrongen(!) Protestantsche gemeentekens met een
of ander voor grof geld aangevoerd zieltje op het vereischte ledental te houden....
I Iet bedrag der ontvangen geldsommen  is de eigenlijke maatstaf van het Protestant-
sche leven, is de thermometer der geloofs-temperatuur -: en dan durft men nog
te spreken van eene gezuiverde godsvereering in geest en waarheid, daar waar men
met de allerstoffelijkste de alleronwaardigste middelen aanwendt om te blijven
bestaan! - Is 't geen bittere zelfbespotting van het Protestantismel geen getuigenis
van zijn eigen onbeholpenheid en laagheid) In dien onbehouwen en dweepzieken
ijver erkent men ligtelijk den geest zijner onedele vaderen, welke zich nog in een
deel hunner nakomelingschap niet verloochent . . .".
184) A.W., Stukken betreffende „Op-,wam-stelling" van goederen der Mij.
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doen bracht de mogelijkheid mee van verdenking, dat men de bij
een overdracht verschuldigde registratierechten had willen ontdui-
ken. Ook rees de vrees, dat er bij controle van het bestuur der
registratie en successie ernstige moeilijklieden konden rijzen. Ver-
wikkelingen konden voorts ontstaan bij eventuele faillissementen
en bij erfenissen, waarbij minderjarigen en hun voogden waren
betrokken. Daarenboven dreigde bij toeneming der ondersteuningen
de administratie der Maatschappij  tot een doolhof te worden. 159

In   de Algemene Vergadering   van   6   juni    1826   werd   dan   ook
door een commissie, benoemd  in de voorjaarsvergadering  van   1825,
rapport uitgebracht over de mogelijkheid om de goederen op een
andere manier ann te kopen. 16° Zij kwam met het listige voorstel
een apartc commanditaire vennootschap te stichten 161, waarvan  de
bestuurders buiten de provincies Noord-Brabant en Gelderland
zouden moeten wonen. Dit zou het voordeel hebben, dat er alsdan
„zeer vec] tijd zou kunnen ver]oopen, voordat de tegenstanders
het verband tusschen die „societeit en commandite" (bijv. te Am-
sterdam) en het bestuur der Maatschappij (in Breda) zouden ver-
moeden". De vergadering schrok hiervan toch terug en wenste
eerst het advies van deskundige rechtsgeleerden elders in den lande
in te winnen.

Hun rapporten werden   op   5   juni   1827   in handen gesteld   van
Iveer andere deskundigen 162   en   op   3   juni    1828   viel het besluit
alle goederen voortaan aan te koren op naain van de Maatschappij
zelf. 163 De uitwerking van dit plan werd opgedragen aan een vierde
commissie, waarvan o.a. decl uitmaakten de staatsraad mr Arnoldus
van Gennep en de latere procureur-generaal (toen nog lid van de

15') Al deze bezwaren zijn ontwikkeld in de in voorgaande noot genoemde archief-
stukken. Vooral mr C. J. ran l·ieusden schijnt hier als lid van de rechterlijke macht
zwaar aan te hebben getild. Dat de bezwaren redel waren, bleek o.a. in 1830; mr
Van Heusden wees er toen op, dat met 1 januari van dat jaar het zegel was ver-
anderd, en deswege een invulling van een gereed liggende blanco akte nadien niet
meer  mogelijk  zou  zijn:  A.W.,  Ing.  st.  1830,  no.  21).  Op 23 maart 1830 moest  hij
berichten, dat een ontvanger der registratie zwarigheden had gemaakt, omdat „'t al
te duidelijk (was), niet alleen, dat er in de dagteekening (was) gekrapt (!), maar ook
dat de akte zelve vroeger (was) cipgemaakt": A.W., Ing. st. 1830, nr. 37.
'60) .1. 1826, blz. 4; A.W., Notulenboek I, blz. 128.
161) A.W., Ing. st. 1827, no. 25.
162) A.W., Notulenboek I, blz. 162 en 169, Ing. st. 1827, no. 38.
18») A.W., Notulenboek I. blz. 176 vlg.
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rechtbank) mr J. J. Uytwerf Sterling te Amsterdam. 164 De defini-
tieve beslissing werd genomen in de Algemene Vergadering van
2 juni  1829. 165 Voortaan - zo besloot men - zou „het aankoopen,
op naam stellen, wederafstaan, bezwaren enz. enz." van goederen
opgedragen worden aan een aparte „naar buiten werkende Com-
missie", die de naam dragen zou: Bestitre,ide Coinmissie der Maat-
schappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder Land-
lieden. Van Amsterdam uit was namelijk het voorstel gekomen het
woord „Protestantsche" v66r het woord „Maatschappij" te schrap-

pen, daar „dit minder aanstootelijk voor Roomsch-gezinden" ZOU

zij n.
166

Ter uitwerking van dit besluit werden nu aan het oude reglement
- in afwachting van een algehele herziening - drie nieuwe be-
palingen toegevoegd. Het eerste daarvan (art. 59) bevatte een
gelicel nieuw Regleuient van de Maatschapp# tot bevordering van

Welstand, voornamelijk onder Landlieden. Art. 1 van dat „ge-
inseKreerde" reglement droeg het bestuur van deze nieuwe Maat-
schappij op aan een „Commissie onder de titel van Besturende
Commissie van de Maatschappij tot bevordering van Welstand" enz.
Volgens art. 60 (nieuw) van het reglement uit 1822 zou dit regle-
ment van art. 59 op zegel worden gesteld en, na door 4 bestuurs-
leden te zijn ondertekend en na registratie, worden gedeponeerd
bij een notaris. Art. 61 (nieuw) bepaalde tenslotte, dat de zoeven
genoemde Besturende Commissie (men koos daartoe de heren ds
Van Volkom, mr J. P. Scholten van Gansoyen te Waalwijk en
Jhr, M. B. W. de Jonge van Zwijnsbergen te Helvoirt) zich zou
gedragen naar de leiding en de voorschriften van het „Algemeene
Bestuur" der Maatschappij overeenkomstig het oorspronkelijk regle-
ment  van   1822,  dat, naar uitdrukkelijk verklaard  werd, nog geheel
gehandhaafd bleef. 167

11 4) Zie over hem De Nederlandsche Leet,w, jrg. LXXXIV (1967), kol. 383. Tot de
adviseurs had ook zijn latere schoonvader H. Ameshoff behoord. Uytwerf Sterling
was o.m. ook voorzitter van het Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering
der  Gevangenen. Hij weigerde  in   1850  het  voorzitterschap der Maatschappij  van
Welstand op zich te nemen en trad  in  1851  af als bestuurder van  ring XXV:  A.W.,
Ing. st. 1850, no. 55 en 1851, no. 334.
168) A.W., Notulenboek I, blz. 194; J. 1829, blz. 1.
166) A.W., Stukken „Op-naam-stelling", brief van 29 sept. 1828.
167) A.W., Notulenboek I. blz. 194 vlg.

134



In   diezel fde Algemene Vergadering  -   van   2  juni   1829  -  werd
besloten nu ook alle vroegere aankopen op naam van genoemde
Besturende Commissie te stellen. Daartegen kwam ds Van Heusden
in liet geweer.   Hij  had  er  al   in een brief  van 21 maart   1829168
op aangedrongen de mogelijkheid open te laten, om naar bevind
van zaken te handelen. „Het is" - zc, schreef hij toen - „nu al
moeilijk daar, waar liet t meest noodig is, goederen aan te koopen;
worden de handen daarin nog meer gebonden of moet men al te
veel met den naam van de Maatschappij figureren, dan wordt
het wellicht geheel onmogelijk". Hij illustreerde dit met de me(le-

deling, dat Peter Michael reeds had moeten bemerken, dat men
(van „Roomsche" kant) alles deed om hem bij aankopen uit te
sluiten.   Op 27 oktober 1829 sloeg   ds Van Heusden opnieuw
alarm: 109 "Indien de werking van de Maatschappij", zo schreef hij:
„in deze streken openbaar wordt, (zal) dezelve tegenstand ont-
moeten, waardoor het, 700 al niet geheel onmogelijk op vele plaat-

sen, zeker zeer moeijelijk zal worden iets aan te koopen". Op 22

december 1829 waarschuwdc hij nogmaals:   „Men   zou   het   een'
Leeraar kwalijk nemen, omdat dit aankopen (door zijn bemiddeling)
juist ingerigt is tegen het doel, dat men heeft (t.w.) om kleine
(hervormde) gemeenten eerlang vernietigd te krijgen...  Over het
gemeen is in dit oogenblik de staat van zaken voor de minder ver-

mogende Protestanten zeer moeijelijk". Destemeer aclitte ds Van
Heusden het gevaarlijk door aankopen, openlijk op naam van de
Maatschappij, aanstoot te geven: „Geen ergernis geven moe(s)t het
doel zijn".17° Als men in de bij de Maatschappij ingekomen brieven
van ds Van Heusden telkens weer zijn aanmaningen leest, toch
vooral voorziclitig te zijn en elke kans op aanstoot te vermijden,
wordt men weleens bekropen door twijfel, of de stichter van de
Maatschappij soms niet wat erg vreesachtig is geweest. Maar dat
er voor die voorzichtigheid toch wel aanleiding bestond, blijkt o.a.
uit brieven van ds Kremer te Veldhoven, die de zienswijze van
ds Van Heusden krachtig ondersteunde. 171 Deze schreef met het

168
) A.W., Ing. st. 1829, no. 34.

16') A.W., Ing. st. 1829, no. 117.
178
:) A.W., Ing. st. 1829, no. 132.

171) A.W., Ing. st. 1830, no's 27 en 38, 1834, no. 93.

135



oog op de kleine hervormde gemeenten in Brabant, die „geheel
geisoleerd liggen van rondsom door Roomschen omgeven": „Indien
men niet bekend is met de omstandigheden zulker gemeenten, kan
men zicli geen denkbeeld maken van de moeijelijkheden, kwellingen
van opgewekten haat, verraderijen, heimelijke en ook wel opentlijke
verkortingen, die men moet dulden om zijne zaak niet nog erger
te maken, welke het gevolg waren, wanneer achterdocht of afgunst
der Roomschen werd opgewekt". Zeer opmerkelijk ook is, dat een,
wat de Brabantse toestanden betreft, volkomen onbevoordeeld man
als mr J. F. C. Moltzer te Leiden op 9 mei 1838 schreef, zelf
steeds tegen alle geheimhoucling geijverd te hebben, maar bij twee
inspectietocliten door Brabant tot de stellige overtuiging gekomen
te zijn, dat men van de kant der Maatschappij „bij de opregtheid
der duiven de voorzigtigheid der slangen niet uit het oog moe(s)t
verliezen". 172

Het resultaat van ds Van Heusdens waarschuwingen was, dat in
1830 aan de besluiten van de Algemene Vergadering van 2 juni
1829 een noot toegevoegd werd. Deze luidde: „Goederen, staande
ten name van een lid, kunnen daarop blijven staan, mits deze aan
de Maatschappij worden overgedragen bij onderhandsche acte, waar-
van de dagteekening in blanco zal worden gelaten. In bijzondere
omstandigheden kan dat ook ten aanzien van nieuwe aankoopen
gebeuren". 173 Door bemiddeling van mr Uytwerf Sterling werd nu
de inmiddels opgemaakte, gezegelde en geregistreerde akte met het
in art. 59 geinserreerde reglement van de Maatschappij tot bevor-
dering van Welstand gedeponeerd ten kantore van de Amsterdamse
notaris mr J. Commelin. Daar koos de nieuwe Besturende Commis-

4-  sie officieel d:,micilie. 174 Op voorstel van mr Scholten van Gansoyen
4 «\11*  besloot de Algemene Vergadering van .4Ni £  1830   nu   ook

46-<    de  naam  van de Maatschappij  zelf te wijzigen in Maatschappij
f       1 63 0       tot   bevordering   van   Welstand,   voornamelijk   onder   Lanell ieden. 175

17,) A.W., Ing. st. 1838, no. 67. Voor bedoelde inspectierapporten verder Ing. st.
1836, no. 160* en 1837, no. 118.
173) A.W., Notulenboek I, biz. 202.
174) A.W., Notulenboek I, blz. 202 vIg ; J. 1830, blz. 8.
175) A.W., Notulenboek I, blz. 206.
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Voorzover men inderdaad heeft beoogd door een ondoorzichtige
structuur eventuele bestrijders zand in de ogen te strooien, dan had
men daartoe wel alle gelegenheid geschapen. Daar was immers

de Maatschappij zelf met als (geheime) hoofdplaats Breda. Daar
woonden de mede-voorzitter en de boek- en kashouder. Door een
besluit van de voorjaarsvergadering van 5 april  1825 176 waren  zij
belast met de taak „niet alleen de loopende, maar ook alle tusschen-

"tijds voorkomende spoedvereischende zaken, namens het Bestuur
af te handelen. Dat bestuur bestond - behalve uit hen zelf
uit de voorzitter en de ringbestuurders der Maatschappij (of hun
vertegenwoordigers).  Het kwam enige malen  per jaar tezamen 177,

voornamelijk in de Algemene Vergaderingen. Onder de benaming
„Commissie van Bestuur" vergaderden de mede-voorzitter, de kas-
en boekhouder van den beginne af aan maandelijks om de beurt
bij elkaar aan huis. Bij besluit van de reeds genoemde voorjaars-
vergadering  van   1825   werd deze Commissie meteen uitgebreid   met
een  mede-boekhouder in de persoon  van ds Vincent van  Gogh 178,
die - toen mr C. J. van Heusden in 1827 wegens verhuizing naar
's-Hertogenbosch het boekhouderschap moest neerleggen - deze
functie overnam zonder dat een nieuwe mede-boekhouder aan-
gesteld werd. Vooruitlopende op een beslissing van de Algemene
Vergadering  van  1833 179, besloot de Commissie van Bestuur  in
haar   vergadering   van 18 april    183318°   aan de kashouder Kuyck
van Houweninge wegens zijn veelvuldige afwezigheid door andere
werkzaamheden een mede-kashouder ter zijde te stellen. De keuze

179   J.  1825,  blz.  7  en  8; A.W., Notulenboek I,  blz.  104. Een voorstel om een aparte
„Commissie van Tusschenbestuur" te benoemen, vond onvoldoende bijval.
RV V66r de Algemene Vergaderingen pachten veelal de ringbestuurders overleg
te plegen met de correspondenten van hun ringen; laatstgenoemden beraadslaagden
dan soms van te voren met de leden van hun afdelingen.
178) Hij zou de grootvader warden van de beroemde schilder; zie Nederland's Patri-
ciaat,  jrg.  L  (1964),  blz  .173  en  181.  Zie  voor zijn persoon en karakter de Verzamel-
de Brieven van Vincent van Gogh, 3e druk, dl. I (Wereld Bibliotheek, 1952), blz.
XI.   Sedert   1827   is het gewoonte geworden de boekhouder wegens zijn drukke
werkzaamheden en oorspronkelijk mede ter bestrijding van schrijflonen een gelde-
lijke toelage uit de kas der Maatschappij te verstrekken, aanvankelijk van f 400,-
per jaar.
'79) A.W., Notulenboek I, blz. 238.
iso) A.W., Commissie van Bestuur, Notulen   1825-1842.
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daartoe viel  op  mr J.  J. Loke, destijds advocaat te Breda. 181  In-
middels had deze Commissie van Bestuur zichzelf reeds een vaste

ankerplaats in de organisatie van de Maatschappij verschaft met
behulp  van  een  in haar vergadering  van 2 oktober 1825 gearresteerd
Reglement van Orde, waarin (in art. 1) was bepaald, dat zij zou
bestaan uit „de mede-voorzitter, de beide boekhouders, de kashouder
en de bestuurders der Ringen, voor zoo ver zij in de hoofdplaats
woonachtig" waren. 182 Daar Breda nooit meer dan 66n ring (no. 1)
heeft geteld,  kwam deze bepaling  erop  neer, dat sinds oktober  1825

de ringbestuurder van Breda deel uitmaakte van de daar gevestigde
Commissie van Bestuur. Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat
genoemde commissie   op    1   juli   1833183   bes]oot te onderzoeken,   of
de hoogleraar aan de Kon. Militaire Academie dr J. Bosscha al lid
van de Maatschappij was en - zo dit het geval mocht zijn -
„Zijn Ed. uit te noodigen tot de C(ommissie) v(an) B(estuur)". In
de vergadering van 5 augustus 1833 blijkt Bosscha die uitnodiging
te liebben aanvaard. Naar nog in het hierna volgende naar voren
zal komen, hebben in latere jaren ds Van Gogh, mr Loke en dr
Bosscha een zeer belangrijke rol in het leven van de Maatschappij
vervuld.

181) Alr Johannes Jacobus Loke, geb. 's-Gravenhage en gedoopt ald. (Waalse kerk)
19 dec. 1802, als zoon van Servaas Loke en Sophia Gregori, overleed   op   18   mei
1880 als president van de Breda'se Rechtbank. Zie: Algemeen Nederlandsch Familie-
blad,  jrg.  VIII  (1891),  blz  131. Zijn overlijden  werd  in de Algemene Vergadering
van  26  mei   1880 te Nijmegen herdacht  door de toenmalige voorzitter prof. Prins
(,1.   1880,  blz.   8).   Toen   in de Algemene Vergadering  van   5  juni 1833 Kuyck  van
Houweninge als kashouder aftrad, werd mr Loke in zijn plaats benoemd (Notulen-
boek I, blz. 238). Kuyck van Houweninge bleef na zijn aftreden als kashouder toch
deel uit maken van de Commissie van Bestuur, zij het dan dat het Notulenboek
1825-1842 sedertdien herhaaldelijk vermeldt, dat hij afwezig was.
182) A.W., Commissie van Bestuur, Notulen 1825-1842.   Art.   2   van dit reglement
bepaalde, dat de commissie „zonder eenige oproeping" altijd op de eerste maandag
van elke maand om 5 uur bij elkaar kwam en wel (volgens art. 3) „aan de huizen
der leden bij beurte". Om half zes werd de vergadering „bij hamerslag" geopend en
(tenzij met toestemming der aanwezigen) uiterlijk om half tien „bij hamerslag" ge-
sloten. Op overtreding van de voorschriften (ook op te laat komen) werden boetes

gesteld!
188) A.W., Commissie van Bestuur, Notulen 1825-1842. De Commissie van Bestuur
was bij besluit  van de Algemene  Vergadering  van 1833 (Notulenboek  I,  blz.  238)
gemachtigd om - in verband met het aftreden van ds Van Volkom als mede-
voorzitter en van Kuyck van Houweninge als kashouder - te harer keuze een lid
der Maatschappij „als lid harer vergadering te assumeren".
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Tengevolge van de in 1830 genomen besluiten werd er nu echter

in de organisatie van de Maatschappij naast de reeds bestaande
Commissie van Bestuur, waarvan alle leden te Breda woonachtig
waren en die derhalve aldaar was gevestigd, een te Amsterdam ten
kantore van notaris Commelin gedomicilieerde Besturen(le Com-
missie geintroduceerd, die met eerstgenoemde commissie alleen de
voorzitter, ds Van Volkom, gemeen had. Dat die Amsterdamse
Besturende Commissie ooit meer is geweest dan een loze fagade, is

mij niet gebleken. Er is zelfs geen enkel bewijs, dat zij ooit enig
besluit heeft genomen. Het lag dan ook wel zeer voor de hand,
dat beide commissies tenslotte zouden samensmelten. Inderdaad

volgde die fusie  in 1834 onder  de  naam van „Permanente   Com-
missie" als gevolg van het toen aangenomen nieuwe reglement.
Enerzijds werd toen bepaald, dat alle leden van die Permanente
Commissie in Breda moesten wonen, maar officieel bleef zij ge-
domicilieerd ten kantore van genoemde Amsterdamse notaris, totdat
na diens demissie   in   1874 de Permanente Commissie besloot  aan
dit zuiver uit slofheid bewaard gebleven restant van de eenmaal
zo noodzakelijk geachte geheimhouding een einde te maken en ook
openlijk te doen blijken, dat zij in werkelijkheid in Breda gevestigd
1,Vas. 184

Feitelijk valt het ontstaan van deze Permanente Commissie buiten
de in dit hoofdstuk besproken periode, maar zij wordt hier wel even
vermeld om tot uitdrukking te brengen, dat de Protestantsche
Maatschappij ter bevordering van Welstand nooit een Permanente
Commissie gekend heeft. Uit de naam van die (latere) commissie
mag  dus niet afgeleid worden - zoals  wel is gedaan 185  _,  dat
ds Van Heusden de inrichting van „zijn" Maatschappij zou hebben

afgekeken van de (door hem bewonderde) Maatschappij van Wel-
dadigheid, die w61 van het begin af aan een Permanente Com-
missie kende. Op een groot verschil tussen die Maatschappij en
de Protestantsche Maatschappij ter bevordering van Welstand heeft
hij overigens zelf gewezen in zijn „aanspraak" tot de Algemene

Vergadering van laatstgenoemde vereniging   d.d.    1   juni   1824.   De

184) A.W., Hoofdbestuur, Not. 1869-1887, blz. 62 en 66.
183)  J· 1947, blz. 24.

139



Maatschappij van Weldadigheid immers verleende „geen plaatselijke
ondersteuning en (onttrok) de voonverpen, welke zij (begunstigde),
aan de gemeenten, waarin zij woonachtig (waren), terwijl het in
den aard der Protestantsche Maatschappij (lag), dat zij dezulken
aan hunne gemeenten, of althans aan een zekere bepaalde woon-
plaats, waar hunne tegenwoordigheid tot instandhouding der ge-
meenten noodig (was), (verbond). Bovendien (was) de eerste al-
gemeen en strekt(e) zij zich tot leden van alle kerkgenootschappen
uit". Wij weten al, dat van dat „verbinden der voorwerpen van
begunstiging aan hunne (eigen) gemeenten" - d.w.z. aan de ge-
meenten, waarin zij reeds v66r de aan hen verleende ondersteuning
woonachtig waren - weinig terecht is gekomen en dat reeds spoedig
het accent kwam te vallen op de „verbinding der voorwerpen van
begunstiging aan zekere (andere) bepaalde woonplaats, waar hunne
tegenwoordigheid tot instandhouding der plaatstelijke hervormde

.

gemeente nodig was, en waarheen zij dan overgeplaatst werden.
Als gevolg van deze ontwikkeling onttrok dus spoedig 66k de
Maatschappij van Welstand de door haar begunstigde personen
aan hun eigen, oorspronkelijke gemeente, maar ongetwijfeld had
ds Van Heusden gelijk toen hij zei, dat de Maatschappij van WeI-
dadigheid nimmer plaatselijke ondersteuningen verleende: haar
kelonisten liet zij niet naar Drenthe overkomen om aldaar enige
kerkelijke gemeenten van de dreigende ondergang te redden. Haar
doel bleef: zonder onderscheid van geloof paupers tot zelfstandige
landbouwers te maken. Daarentegen strekte de Maatschappij van
Welstand haar zorgen aanvankelijk alleen uit tot door armoede
getroffen protestanten die bij gebrek aan voldoende middelen van
bestaan de Brabantse dorpen dreigden te verlaten. Na 1825 werd
het verschil tussen beide Maatschappijen nog veel groter, doordat
toen in feite niet meer in de eerste plaats zulke protestanten, maar
uitstervende protestantse gemeenten in Brabant „voorwerpen van
begunstiging" van de Protestantsche Maatschappij ter bevordering
van Welstand werden.
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HOOFDSTUK IV

„WELSTAND" EN HET UITBREKEN VAN DE
BELGISCHE OPSTAND

§ 1. Petitie-bewegingen

Toen   op    1   juni    1830 de Protestantsche   Maatschappij ter bevor-

dering van Welstand, door ondersteuning en voorlichting geruisloos
overging in de Maatschappij tot bevordering van Welstand, voor-
namelijk onder Landlieden, scheen zij met een ledental van 1644
personen, verspreid over de Zuidelijke dn Noordelijke Nederlanden,
en zelfs in Suriname, georganiseerd in ruim 20 ringen, een jaar-
lijkse ontvangst aan contributies en andere toelagen van ruim
f 7553,-  en  met een kapitaal  van f 38.353,691 voldoende stevig
gegrondvest te zijn. Kort daarop zou echter de Belgische opstand
uitbreken, waarvan ook de Maatschappij de terugslag zou onder-
vinden. Voor de zoveelste maal in de Brabantse geschiedenis zou
met name de bevolking van het Brabantse land de gevolgen van
de krijgsverrichtingen te voelen krijgen.

Al  werd de regering door de gebeurtenissen  van 25 augustus  1830
te Brussel verrast 2, de opstand waarvan die gebeurtenissen  de  in-

leiding waren, was toch niet onvoorzienbaar geweest. Reeds lang
had de ontevredenheid in Belgie over wat men daar noemde „la
domination hollandaise" de regering ernstige zorgen gebaard. Sedert

jaren regende het klachten over zogenaamde „stelselmatige achter-
uitzetting van inwoners der Zuidelijke Nederlanden ten gunste van
die van het Noorden". De instelling van het „Collegium Philosophi-

1)       1830,   blz.   19-20  en   31.
2) Voor nadere orientatie P. Geyl, Eenheid en Tweeheid in de Nederlan:len
(Lochem 1946); H. T. Colenbrander, De Belgische Omwenteling ('s-Gravenhage
1905); idem, Inlijving en Opstand (Amsterdam 1913); idem, De Afscheiding van
Belgia (Amsterdam 1936); C. Gerretson, De scheuring van het Vereenigd Konink-
rijk, in Leiding I (1930), blz. 1 vlg.; A J.C. Ruter, Rapporten van de gouverneurs
in  de   provinciin   1840-1849,   dl.   I   (Utrecht   1941),  blz.   47  vlg.   (no. 18), speciaal
met betrekking tot Noord-Brabant.
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cum" te Leuven bij koninklijk besluit   van    14   juni    1825   was   in
het gehele zuiden des lands in bijzonder slechte aarde gevallen.
De bedoeling ervan was onder meer een regeringstrouwe clerus te
kweken. De maatregel stuitte dan ook op krachtige tegenstand

bij de Belgische clericalen. Op hun beurt waren de liberalen in
Belgie ontevreden over het autoritaire karakter van het bewind van
koning Willem I. Zij kantten zich o.a. tegen het feit, dat Willem I
vele zaken die huns inziens aan de Staten-Generaal voorgelegd
moesten worden, buiten de volksvertegenwoordiging om bij al-
gemene maatregel van bestuur regelde. Geeist werd, dat de ministers
voor regeringsdaden verantwoording zouden doen aan de Staten-
Generaal, en hevig werd geklaagd over het ontbreken van drukpers-
vrijheid. Pogingen van Willem   I   in   1827   om   via een concordaat
met de Heilige Stoel de clericalen met zijn bewind te verzoenen,
liepen, toen de uitvoering van dit concordaat vastliep, uit op nog
grotere verbittering. Het gevolg   was   in    1828   een   unie    van   de
Belgische liberale en clericale partijen tegenover de koning. Ge-
zamenlijk ontketenden zij in de herfst van dat jaar in Belgie een
petitie-beweging, die voornamelijk de drukpersvrijheid tot onder-
werp had.

Vooral door het werk van Le Sage ten Broek, die in zijn periodie-
ken De Godsdienstvriend en De Ultramonman de Noord-Neder-
landse katholieken aanspoorde mee te petitioneren, sloeg de petitie-
beweging ook over naar het noorden des lands. Zij vond met name
veel aanhang in de provincie Noord-Brabant, waar zij onmiddellijk
krachtig was gesteund door de in 1829 opgerichte Noord-Brabander
die zich uitdrukkelijk bij de Belgische oppositiepers aansloot en alle

petities vermeldde.  Toen  in de zomer van 1829 nieuwe verkiezingen
voor de deur stonden, was het diezelfde krant die zich beijverde
de stem van de Belgische oppositie ook in Noord-Brabant tot uiting
te brengen en er de nadruk op te leggen, dat de „Brabantse" be-
langen samenvielen met clie, welke door de Belgische opposanten
werden verdedigd. Het gevolg van die actie was, dat zowel bij de
verkiezing van leden voor de Provinciale Staten als bij die voor de
Tweede Kamer der Staten-Generaal de tegenstanders van de re-
gering ook in Brabant niet-onbelangrijke winst boekten. Enige
maanden later (in oktober  1829)  werd in Belgie een tweede petitie-
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beweging ontketend, nu vooral op vrijheid van onderwijs gericht,
en ook ditmaal was de Noord-Brabander er als de kippen bij om
in Noord-Brabant steun aan deze petitie-beweging te verlenen. Van
Noord-Brabant uit richtte zich een stroom van verzoekschriften tot
de Tweede Kamer, waarin werd geklaagd over het a- en zelfs
anti-katholieke karakter van het openbaar onderwijs, gegeven door
protestantse onderwijzers, de voortdurende achteruitzetting der
katholieken bij het begeven van ambten, het onrecht dat vele
Zuid-Nederlanders aangedaan werd, doordat zij die alleen de
Franse taal kenden, niet in aanmerking kwamen voor het bekleden

van posten, en andere grieven die men ook in de Zuidelijke Neder-
landen naar voren bracht. Door deze petities, die vaak door honder-
den werden getekend, soms met de plaatselijke geestelijkheid aan
het hoofd 3,  ontstond  bij de protestanten  in het noorden des lands
de overtuiging, dat Noord-Brabant in zijn verzet tegen de „hollandse
overheersing" 66n lijn trok met de daartegen gerichte oppositie in
de Zuidelijke Nederlanden en dat er dus tussen „Belgische" en
„Brabantse" opposanten nauwelijks enig onderscheid bestond.

Dat bij deze, zich in Noord-Brabant ontwikkelende oppositie de
regering gaarne de gelegenheid aangreep om de nog in Noord-
Brabant overgebleven protestanten te steunen en daardoor tevens
nauwer aan zich te binden, ligt voor de hand. In dit licht moet
worden gezien een gift van f 250,-, waarmee koning Willem I
bij K.B. van 7 november 1829 de Maatschappij van Welstand
verraste. 4 Juichend reageerde ds Van Heusden in een brief, waarin
hij er ecliter meteen voor waarschuwde „om er, in dezen tijd van
zoo hevige spanning der partijen, onvoorzigtig in het openbaar op
te roemen, en de zaken van de M(aatschappij) meer dan noodig is,

3)   H. van Velthoven, De geest in Noord-Brabant,  vddr  het Belgit-conflict van  1830,
in Varia Historica Brabantica, II (1966), blz. 205 vlg., in het bijzonder blz. 211 en
224; A.W., Ing. st. 1830, no. 8.
4) A.W., Notulenboek I, blz. 185, Ing. st. 1829, no. 121; A.R.A. 's-Gravenhage,
Staatssecretarie inv. 3293 K.B. van 7 nov. 1829, no. 106. Uit dem stukken blijkt,
dat de Koning tot de gift besloot (naar hij eigenhandig in margine noteerde „ten
blijke van Onze belangstelling") op grond van een rapport van Baron van Pallandt,
die   hem een exemplaar  van   de   tot de Algemene Vergadering  d.d.   2  juni   1829   ge-
houden aanspraak overhandigd had. Deze aanspraak is als bijlage gevoegd bij de
minuut van het K.B.
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bekend te maken. 5  Toch kon uiteraarcl de mede-voorzitter  in  zijn
„aanspraak"  tot de Algemene Vergadering  van   1  juni   1830  niet
voorbijgaan aan deze bijzondere koninklijke erkenning. Hij deelde
toen mee, dat de koning de „aanzienlijke gift" had geschonken na

voorlichting o.a. door Baron van Pallandt, die (le „ons allen dier-
baren Vorst" de gedrukte aanspraak   van    1829 had overhandigd.
Volgens de spreker zou „de edele en regtvaardige Monarch" tot
het „aandoenlijk bewijs zijner belangstelling" zijn bewogen door
het   feit,   dat   in die aanspraak was gerept   van   een   in   1828   „door
den Koning van Frankrijk mild begiftigde Protestantsche Maat-
schappij van voorzorg en ondersteuning", die - volgens ds Van
Volkom - in beginsel overeenstemming zou hebben vertoond met
de Maatschappij van Welstand. Met die verklaring werd kennelijk
beoogd bij voorbaat het bezwaar te ondervangen dat van katholieke
zijde had kunnen worden ingebracht tegen de koninklijke steun
aan een uitgesproken protestantse vereniging: Willem I toch had
niet anders gedaan dan het illustre voorbeeld van een onverdacht
katlioliek koning volgen.

§ 2. Financidle perikelen en ledenverlies

De gift van f 250,- zal ook met dankbaarheid zijn aanvaard,
omdat zij een bewijs vormde van de juistheid van het in de vorige
Algemene Vergadering genomen besluit, dat de Maatschappij van
We]stand „evenmin als andere genootschappen autorisatie van
regeringswege" behoefde. Maar zij was daarenboven welkom we-
gens de staat van de geldelijke middelen der Maatschappij. Men
had   in   1828   en   1829 van enige mede-bestuurders geld moeten
lenen om althans aan een deel der vele aanvragen tot ondersteuning
te kunnen voldoen. 6  Van de zijde der „ondersteunden"  zelf was
in 1824/25 slechts    f    69,25 aan terugbetalingen ontvangen,    in
1825/26 f 125,80, in 1826/27 f 607,76. Daarna waren   die   be-
dragen weer gedaald   tot f 447,94 in 1827/28   en f 540,47   in

5) A.W., Ing. st .1829, no. 124.
9 J. 1832, blz. 1 en 2.
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1828/29. In 1829/30 liepen   zij   zel fs terug   tot f 247,25   en   dat
terwijl het aantal ondersteunden geleidelijk opgelopen was tot 14
gezinnen. 7  Voor het eerst  werd   dan   ook   in   het   op   1   juni   1830
uitgebrachte jaarverslag openlijk geklaagd over geldgebrek. 8  Wan-
neer men nu weet, dat aan die reeds bestaande ondersteuningen
tot  in het jaar  1829 f 34.592,41 was besteed 9, dan is het duidelijk
dat het rendement wel bijzonder gering was.

Al eerder waren er stemmen opgegaan om de ondersteunden

tot meer terugbetalingen te verplichten. Een voorstel om van hen
een jaarlijkse vaste rente te heffen werd echter in de Algemene
Vergadering  van 1830 teruggenomen, nadat de voorsteller ingelicht
Kes over „de wezenlijke toestand der ondersteunden". 10 Wat laatst-

bedoelde omstandigheden betreft: hier wreekte zich het feit, dat
men wegens de te geringe geldmiddelen bijna steeds slechts kleine
boerenhoeven had kunnen aankopen 11 en desondanks bij de keuze
van de daarop te plaatsen „ondersteunden" er vooral op had gelet,

dat zij aan het hoofd stonden van grote gezinnen of zulke gezinnen
zouden kunnen stichten. In verband met het doel der Maatschappij
- versterking der hervormde gemeenten - hield men nauwkeurig
de  hand  aan  de  eis  van  art.  45  van het reglement  van   1822,  dat  de
te ondersteunen persoon „bekwaam tot voortteling" moest    zijn.  12

Maar zelfs voor een betrekkelijk klein gezin waren de meeste hoeven
van Welstand van te geringe omvang om daarop meer te vinden
dan een sober bestaan. 13 Vele huizen verkeerden in een vervallen

7) J. 1825, blz. 20,1826, blz. 33,1827, blz. 28, 1828, biz. 22-23,1829, blz. 13-15
en   1830,  blz.  20.
s)  Met   ingang   van   1830   werd uitsluitend verslag uitgebracht   over de perio(le
15 mei - 15 mei.
')   J.   1829,  blz.   25.
10) A.W., Notulenboek I, blz. 207.
11) J. 1875, blz. 7. De aankoop van de flinke boerderij onder Dinther (onderst. no.
8)  in  1825  was  als  een heel waagstuk beschouwd.
19  Nog in 1870/71  werd  aan de zonen  van een vorige pachter  de huur opgezegd,
toen zij, „hoewel zij reeds op hunne jaren begonnen te komen", geen aanstalten
maakten te trouwen:  J.   1871,  blz.  8.
13) Zie bijv. A.W., Ing. st. 1831, no. 32 en J. 1840, blz. 20 (onderst. no. 3); J. 1838,
blz.  2  (onderst.  11);  J.  1837, blz.  5  en  1838, blz.  13  (onderst.  no.  18);  J.  1840,  blz.
5 (onderst. no. 22), J· 1836, blz. 26 (onderst. no. 23); J. 1842, blz. 10 (onderst. no.
26); J. 1837, blz. 11 (onderst. no. 29), 1. 1850, blz. 4 (onderst. no. 42; huis met
slechts 66n woon- en slaapvertrek),  J·  1850,  blz. 10 (onderst.  no.  88).
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staat 14 en daarenboven  had men, verlokt  door  een lage koopprijs,
af en toe ook bedrijfjes aangekocht die door hun ligging voor de
landbouw niet erg geschikt waren. 15 Zij die op een hoeve van de
Maatschappij werden geplaatst, waren niet zelden betere tijden
gewend ge,veest en konden zich onvoldoende aan hun nieuwe
staat aanpassen. 16 Soms stonden zij,  daar zij  uit een andere om-
geving afkomstig waren, vreemd tegenover het Brabantse land en
zijn bewoners. In een brief van 27 mei 1833 gaf jhr mr C. F.
Wesselman uitdrukking aan zijn mening, dat de Maatschappij
„niet altoos gelukkig (was) geweest in de keuze des individus, die
men heeft willen helpen. Bij sommigen was het genoeg protestant
te zijn om aanspraak te kunnen maken op ondersteuning en die
te doen gelden. Ieder ambachtsman denkt boer te kunnen zijn
en het boerenbedrijf moet evenzoo geleercl worden als dat van
een kleer- of schoenmaker". Ook had men er zijns inziens onvol-
doende op gelet „geene menschen uit het zand op de klei en
omgekeerd gcene uit de klei  in de zandstreken te brengen". 17

In de Algemene Vergadering van 16 juni 1870 zou de voorzitter
der Maatschappij, prof. Prins, erop wijzen, dat zelfs toen nog (nadat
er op de Maatschappij-hoeven al veel was verbeterd) de „hoevenaars
(in  Noord-Brabant)...  van (de) arbeiders en daggelders  op  het
land...  alleen in zoover (verschilden),  dat zij hunne eigen zaken
(dreven) en niet bij anderen in dienst (waren)". Omdat de weilan-

14)  J.   1840,   blz.   3   (onderst.   11: te zwakke muren, waardoor het gehele gebouw
ontzet  is;  ook  J·  1841,  blz.  2:  huis in vervallen staet  en niet zonder gevaar bewoond);
J. 1832, blz. 10 (onderst. no. 12; aanmerkelijke reparaties);   1838, blz. 14 (onderst.
no. 13: nauwelijks een woning voor mensen); J. 1831, biz. 11 (onderst. no. 18; hij
heeft  het  huis zelf gerepareerd);  J.   1829,  blz. 4 (onderst.   no.  20;  huis  is  zeer  ver-
vallen),  J·   1843,  biz. 7 (onderst.   no. 58: „Gelijk meer andere huizen  op  de  land-
hoeven  van de Maatschappij staande,  was  oc,k  dit huis in slechten staat");  J.  1841,
blz. 9 (onderst. no. 62; het huis is in 1844 maar afgebroken,   1844, blz. 15);
J.  1843,  blz. 8 (onderst.  no.  65:  „het  in 1841 gekochte  huis moet heelemaal  ver-
nieuwd worden").
15) J. 1831, blz. 9 (onderst. no. 5: „in een lage streek en daardoor bijzonder nadeel
in natte jaren"); J. 1841, blz. 3 (onderst. no. 22);   1834, blz. 12 en 1838, biz. 7
(onderst. no. 26 onder Oyen: „niets dan (kwel)water"); 1 1836, blz. 28 (onderst.
no. 27; „te hooge ligging en daardoor zijn droge zomers funest"). Zie wat laatst-
genoemde ondersteuning betreft  ook  J.  1844,  blz.  7  en  8 (de aankoop werd indertijd
gedaan „bij gebrek aan beter wegens dringende behoefte der Gemeente").
16) 1. 1848, blz. 9 (onderst. no. 51) en 16 (onderst. no. 86).
u) A.W., Ing. st. 1833, no. 67.
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den schaars waren, konden zij slechts weinig vee houden, dat op
stal gevoerd moest worden om aldus  de  mest te vergaren, 18  die
nodig was om de grond productief te maken en aldus graan voor
eigen consumptie en veevoeder te telen. 19 Uit de stal moest (via de
boterkorf) ook het geld komen, waarmee men aan zijn verplichtin-
gen jegens de Maatschappij kon voldoen. Als men nu weet, dat
er onder de eerste ondersteunden „boeren" waren die als enig vee
alleen  maar  66n  of meer geiten bezaten 20, dan behoeft  het  ook

geen nader dat men van hen onmogelijk enige bijdragebetoog,
kon verwachten. Volgens de toenmalige berekeningen had een niet
te groot boerengezin van man, vrouw en vier kinderen op de zand-

gronden behoefte aan een bedrijf van minstens 3 hectaren, maar
(lan moest het, om de nodige mest te kunnen aanmaken, tevens de
beschikking hebben over 3 koeien, 18 schapen of 9 varkens. 21  De

meeste, op de hoeven van de Maatschappij van Welstand geplaatste
boerenfamilies telden echter meer kinderen. Omdat in de eerste

18)   J.   1870,   blz. 44. Spreker doelcle hier kennelijk  op  de z.g. „pot-stal". Deze be-
stond uit een kuil, op de bodem waarvan voortdurend stro, vergaan onkruid, hei-
plaggen e.d. werden gestrooid, zodat de koeien geleidelijk hoger kwamen te staan.
Voor dat strooisel lag in de stal of op het erf de z.g. „st:rauwselhoop"; als nu de op
stal staande beesten moesten worden .,gestrauwd", kregen zij een mengse] „strauw-
sel" met zwarte van de akker afgestoken teelaarde onder zich uitgespreid. Was een
bepaalde hoogte bereikt, dan werd de verkregen mest de stal uitgereden (het z.g.
.,stal ouwtvaoren") en op het erf op een grote hoop verzameld. In de zomer werd
het vee, na eerst gemolken te zijn, naar buiten gebracht om op het (weinige) wei-
land of op het spurrieland te halen wat er te halen was, en tegen de middag weer
binnengehaald om, na een paar uur rust, weer tegen de avond voor enige tijd naar
buiten te worden gedreven teneinde daar weer te kunnen grazen. Bij slecht weer
bleef het vaak de gehele dag binnen. In de zomer werd in plaats van teelaarde de

grasplag onder het strooisel gemengd. Zie hierover nader Bern. van Dam, Het mest
maken  op de Brabantse boerderij  voor  1900, in Brabants  Heem,  jrg.  VII  (1955),
blz. 74 vlg. Terecht wees deze schrijver er (blz. 77) op, dat deze wijze van mest
maken naar onze begrippen „te gek was om los te lopen", immers „de boer haalde
de beste bovenlaag met alle stikstof enz. op de ene plaats weg om het later via de
stal naar een ander perceel van zijn bedrijf te vervoeren". De bemesting met behulp
van kunstmest maakte de potstal overbodig.
19) Zie Van Dam, t.a.p., blz. 74: -Hoe meer de boer teelde, des te meer voer had
hij ter beschikking en des te meer vee kon hij houden; hoe meer vee hij hield, des
te meer mest kon hij maken en hoe meer mest er ter beschikking was, des te meer
kon hij telen".
m)  J.  1839,  blz. 2 (ondersteuning  no.  3: geen hoornvee),  1844,  blz.   1  („geen  koe,
slechts een paar geiten"). Zie ook A.W., Ing. st. 1831, no. 67. Op de onclersteuning
no. 12 bestond de gehele „veestapel" uit 66n koe en een paar schapen, op onderst.

no. 13 alleen uit een koe: J. 1840, blz. 3.
21) Dorgelo, De kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid, blz. 79 en 80.
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jaren van het bestaan van de Maatschappij bij de meeste Brabantse
dorpen nog min of meer uitgestrekte gemene gronden ]agen, hadden
de eerste ondersteunden van de Maatschappij geen eigen weiland
nodig. Toen die gemene gronden werden verdeeld, moest er voor
hen weiland bijgekocht worden. Niet altijd slaagde de Maatschappij
daarin, en dan moest het boerengezin de veestapel beperken tot een
aantal geiten of schapen, die men op de heide of in de eikenbossen
kon laten grazen. Op ondersteuning no. 3 bleef lange tijd elk
hoornvee afwezig, niet alleen omdat men geen weiland bij die
hoeve had, maar ook omdat de aanschaffing van een koe alleen
zin had, indien men dan ook kon beschikken over een hoogkar, een
mestkar, ploeg, karnton, koeketel voor het koken van het veevoer,
en ander gereedschap. 22 Een zodanige uitgave  kon ook menige
andere ondersteunde zich niet veroorloven. Wanneer men beseft,
dat ook volgens ds Van Heusden „twee koeijen voor elke boer

"nauwelijks voldoende waren om genoegzaam mest te hebben  voor
zijn land, dan wordt het tevens duidelijk, waarom de bestuurders
van   de   Maatschappij   in   1844 met grote verontwaardiging consta-
teerden, dat de ondersteunde op no. 51 „in plaats van koebeesten
te houden ten einde de akker te bemesten, de weide tot haverland
aangelegd  had  en  nog slechts ddn koe hield". 23

Toen dan ook bij de Maatschappij omstreeks het begin van de
jaren dertig het besef doorbrak, dat men niet langer meer uitsluitend
aangewezen kon blijven op de toelagen (contributies) van de leden
en toevallige andere baten, maar dat ook de ondersteunden tot
gerege]de betalingen verplicht moesten worden, heeft men al spoedig
ingezien, dat men dan ook eerst de kleine, reeds bestaande Maat-

schappij-hoeven moest gaan verbeteren, de daarbij in gebruik ge-
geven gronden moest gaan uitbreiden en, door aankopen van vee,
ervoor zorg moest gaan dragen, dat alle ondersteunden in het bezit
van een, zij het dan kleine veestapel zouden komen. Dat besef, dat
66k de ondersteunden tot de geregelde inkomsten van de Maat-
schappij hun bijdragen moesten gaan leveren, brak vooral door,
toen onder invloed van de Be]gische opstand het ledental zienderoog

23)  A.W., Ing. st.  1831, no. 67.
9 A.W., Ing. st. 1830, no. 99 en J. 1844, blz. 12.
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afnam en de inkomsten aan jaarlijkse toelagen dienovereenkomstig
daalden. Tegelijkertijd zien we dat het bestuur tijdelijk „passen

op de plaats" ging maken door zich van het verlenen van nieuwe
ondersteuningen te onthouden. 24 In plaats daarvan ging men zich
concentreren op het verbeteren van de reeds bestaande ondersteu-

ningen.
Het eerder genoemde leden-verlies vloeide allereerst voort uit het

feit, dat protestantse ambtenaren in het in opstand verkerende

gebied, vaak met achterlating van al hun have en goed, de wijk
naar liet noorden hadden genomen. De nieuwe ring 24, die in juli
1830 was gevormd uit de afdelingen in Maastricht, Luik, Roermond
en Venlo, bleek een doodgeboren kind te zijn. 25 Bevreesd, dat hun
een zelfde lot als hun geloofsgenoten in de Zuidelijke Nederlanden
te wachten zou staan, verlieten ook vele protestanten de provincie
Noord-Brabant. 26 Hoezeer de protestanten daar steeds  meer  het
gevoel hadden gekregen op een vulkaan te leven, blijkt uit een brief
van ds Kremer in Veldhoven  van 28 januari   1830.27 Deze schreef
aan ds Van Gogh: „Ik twijfel geenszins of het zal aan alle Leden
der Commissie" - bedoeld werd de te Breda zetelende Commissie

van Bestuur - „nog meer dan aan mij bekend wezen, hoezeer
men thans woelt tegen het Protestantisme. De beraadslagingen der
Staten-Generaal der 2e Kamer over de aanneming der Begrooting,
de oproerige geschriften elders, maar ook zoo zeer in deze Prov(incie)
verspreid en geleezen, de menigvuldige Petitien aan de 2de Kamer

dragen daarvan genoegzame blijken... Misschien  is de oppositie-

24) .1. 1831, blz. 2, 1832, blz. 1 en 2,1833, blz. 3.
53) J. 1831, blz. 15, A.W., Ing. st. 1833, no. 68. In Roermond dat tot 1839 in
Belgische handen bleef, kon ds Chr. C. S. Begemann die als correspondent der
Maatschappij optrad, „het niet uithouden wegens de baldadigheid der Belgische
militairen, met wier inkwartiering men hein steeds belastte", zodat hij de wijk nam
naar  Stevensweerb  A.W.,  Ing.  st.   1831,  no.   2. Ook Venlo bleef  tot   1839  in  Bel-
gische handen.
m) Volgens het Jaarversl. 1833 (biz. 7) verloor „Hilvarenbeek sedert de onlusten
onderscheidene leden, van welke het onzeker is, of zij zullen terugkeren". Over de
sterke achteruitgang van de gemeente Hilvarenbeek klaagde ds Van Heusden in
brieven uit 1832 en 1833: A.W., Ing. st. 1832 no. 7, en 1833 no. 31. Hetzelfde lot
trof de hervormde gemeente van Zundert:  J.  1835,  blz. 4, terwijl in Oisterwijk  het
aantal hervormden   na het uitbreken  van de Belgische opstand daalde  van  ruim   100
tot nauwelijks 60: A.W., Ing. st. 1833, no. 60.
2,) A.W., Ing. st. 1830, no. 8.
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geest in den omtrek van Breda zoo sterk niet als hier; in dezen
.omtrek is hij hevig en onrustbarend . Vele protestanten verwachtten

dan ook, dat de Belgische opstand naar Noord-Brabant zou over-
slaan en wie zelf zijn biezen nog niet pakte, zond veiliglieidshalve
al wel zijn familieleden en zijn meest waardevolle bezittingen naar
veiliger plaatsen. Hoe geraden dat ook reeds op andere gronden
kon zijn, vooral voor hen die dichtbij de grens woonden, ervoer
ds Van Heusden  op 7 december  1830. De hervormde pastorie  werd

.

in de avond van die dag door Belgische „blauwkielen overvallen,
die het op een daar aanwezige geldsom gemunt hadden, maar on-
verrichterzake moesten afdruipen. Na deze gebeurtenis zond ds Van
Heusden z'n gezin, met uitzondering van zijn oudste dochter die
de huishouding zou blijven waarnemen, naar 's-Hertogenbosch.
Ook het gezin van ds Vincent van Gogh te Breda werd tijdelijk
naar Rotterdam en Den Haag gezonden, terwijl Van Gogh zelf op
zijn post bleef. 28

De verhalen die de uit Noord-Brabant naar het noorden gevluchte
protestanten daar verspreidden, versterkten de aldaar reeds bestaande
indruk, dat het overgrote deel der Noord-Brabantse bevolking zich
meer Belgen dan Nederlanders voelde. Nog meer veld won die
overtuiging, toen, nadat de 2de Kamer (overigens tegen de wens
van de noordelijke katholieken)    op 29 september    1830   tot   een
administratieve scheiding van Noord- en Zuid-Nederland had be-
sloten, van Noord-Brabantse kant werd beweerd, dat nu ook voor
Noord-Brabant de mogelijkheid moest worden geopend van het
noordelijke deel naar het zuidelijke deel van het Koninkrijk over
te gaan. Zelfs  had  de  in 1829 gekozen Brabantse afgevaardigde  mr
J. J. L. A. Luyben reeds bij de behandeling van het wetsontwerp
tot de administratieve scheiding (waartegen hij zich sterk had verzet)
aan de zienswijze uiting gegeven, dat 6/7 deel van Noord-Brabant
naar aard, gewoonte, zeden en godsdienst meer tot het zuiden dan
tot het noorden behoorde 29, en dat alleen de belangen van handel
28) A.W., Ing. st. 1831, no. 2, Sprenger van Eyk, Jacob van Hetisden in zijn ver-
dienstelgk leven geschetst, blz. 38, aant. 14; M. E. Tralbaut en J. P. Scholte-van
Houten, Rond Vincents Zei,en en iverk, in Brabantia jrg. VIII (1959), blz. 271.
") Aldus ook de Noord-Brabander van 7 sept. 1830. Dezelfde courant bevatte op
14 sept. 1830 een zinspeling op een eventuele scheiding van de beide delen van het
Koninkrijk langs de Moerdijk, de Maas en de Waal op grond van de „natuurlijke
scheiding, zeden, geaardheid en vooral godsdienst".
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en sclieepvaart konden meebrengen, dat zijn gewest bij de Noorde-
lijke Nedcrlanden bleef, indien tot de scheiding zou worden be-
sloten. Voor overgang van genoemde provincie naar het Zuiden
werd, na de scheiding, met name geijverd door de afgevaardigde
van Noord-Brabant Jhr. mr Leopold F. j. J. van Sasse van Ysselt,
die   zich  al   v66r   1829 had laten kennen   als een verwoed strijder
voor de „Brabantse" belangen. Dit ijveren voor de afscheiding van
Noord-Brabant en aansluiting bij de Zuidelijke Nederlanden had
-   totdat het Nationaal Congres in Brussel   op 24 november   1830
de Belgische onafhankelijklieid proclameerde en het Huis van
Oranje voor eeuwig van de troon vervallen verklaarde - op ziclizelf
niets ongrondwettigs. Immers het Koninkrijk der Nederlanden zou
ook na de administratieve scheiding van Zuid- en Noord-Nederland
toch dan staat onder het Oranje-huis blijven vormen. Maar in de
andere noordelijke provincies werd dat ageren voor overgang van
Noord-Brabant naar liet Zuiden met begrijpelijke argwaan bezien.
Daar bleef men het grote gevaar onderkennen, dat weldra de leiders
van de opstand in Brussel geen genoegen meer zouden nemen met
louter een administratieve scheiding. Men besefte maar al te goed,
dat de Belgisclie opstand weI eens op de vorming van een aparte
staat zou kunnen uitlopen.

Hoe groot dat gevaar inderdaad was, bleek toen, - nadat reeds
op   14  oktober   1830 de Noord-Brabander het bericht had bevat, dat
voortaan de Zuidelijke provincies (waaronder Noord-Brabant) door
de kroonprins zouden worden bestuurd 30   -,  op 16 oktober   1830
de Prins van Oranje te Antwerpen in een korte proclamatie de
Belgen erkende als „nation indupendante", zich accoord verklaarde
met de pogingen tot vestiging van een Belgische „nationalit6 poli-
tique" en zichzelf aan het hoofd der beweging tot vorming van
zulk een nieuwe staat stelde. De prins was daarmee zijn boekje

30) Twee dagen later antwoordde de Noord-Brabander op een vraag van zijn „be-
stendige Lezer" uit Rotterdam, dat „velen, door schrikbeelden angstig gemaakt",
zich in Brabant „niet meer veilig rekenden, hun goederen inpakten en deze met
hunne huisgenooten naar het noorden deden vertrekken", doch - zo voegde de
redactie daaraan toe - „protestanten behoeven voor de roomsch-katholyken niet
bevreesd te wezen, wanneer zij... door h„nne gesprekken daartoe geen aanteiding
geven", De cursivering is van mij, want dit voorbehoud zal voor vele protestanten
veelzeggend zijn geweest.
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ver te buiten gegaan: hij was door de koning naar Belgie gezonden
om  daar  in 's konings  naam het bestuur  op  zich te nemen,  en  hem
was alleen maclitiging verleend de Belgische kroon aan te nemen,
indien deze hem aangeboden werd. De prins werd dan ook onmid-
dellijk teruggeroepen, maar het kwaad was inmiddels gesticht.
Desondanks wendde Leopold van Sasse van Ysselt zicli nog op
25  oktober   1830  tot de koning  met een adres, waarin hij aandrong
op het doen terugtrekken der Nederlandse troepen uit Belgie en
het raadplegen van de gewesten over de vraag, bij welk deel van
het Rijk zij zich wilden aansluiten! Zelfs als Van Sasse van Ysselt

op 25 oktober nog niet wist wat zich inmiddels in de laatste week
afgespeeld had, dan getuigden zijn voorstellen toch van een bijna
verbijsterende naiveteit. De regering, die ondertussen ook had ver-
nomen, dat Van Sasse volgens eigen verhalen met de prins over-
eengekomen was dat Noord-Brabant bij het Zuiden zou worden
gevoegd, zij het dan onder souvereiniteit van de prins, heeft zelfs

31ernstig overwogen Van Sasse in liechtenis te nemen.
Wij weten nu, dat de argwaan en de ernstige verdenkingen, die

destijds onder invloed van de hier geschetste gebeurtenissen bij
talrijke Nederlanders bestonden met betrekking tot de houding der
Noord-Brabantse bevolking tegenover de in opstand gekomen Bel-
gen, niet bewaarheid geworden zijn: Noord-Brabant is over het
algemeen rustig 32 en trouw  aan de koning gebleven.  Maar  voor  de
Maatschappij tot bevordering van Welstand brachten de gerezen
verdenkingen mee, dat vele leden zich gingen afvragen, of men
door die Maatschappij nog langer te steunen geen geld in een
verloren zaak stak. Zeer defaitistisch blijkt de stemming in Rotter-

31) Men zie, wat het bovenstaande betreft, ook H. van Velthoven, Stad en Meierij
van 's Hertogenbosch, II (Amsterdam,  1938), blz. 61  vlg. en H. T. Colenbrander,
Gedenkstukken   der   Algemene   Geschiedenis   van   Nederland   van   1795   to:   1840,
dl.  X  (Regeering van Willem  I   18301840),  4e stuk ('s-Gravenhage   1921),   blz.   222
(no. 202), 243 (no. 226), 250 (no. 235) en 269 (no. 252).
32) Op 28 nov. 1833 schreef echter ds H. A. Heymans uit Budel (A.W., Ing .st.
1833, no. 74), dat op de voorgaande zaterdag de schutters aldaar geweigerd hadden
op te trekken en zich aan allerlei baldadigheden hadden schuldig gemaakt. Daarbij
was een protestant in Budel, in zijn eigen woning overvallen, „voor dood onder
hunne handen blijven liggen". Deze plaats was echter, volgens ds Heymans, naast
Boxmeer de enige gemeente in Noord-Brabant, waar zulke tonelen plaats gevonden
hadden.
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dam te zijn geweest. Ds J. P. Sprenger van Eyk - de vader van cle

opvolger van ds Van Heusden als predikant van Hilvarenbeek -
vroeg in een brief, of alles in Brabant nu toch niet „zoo en d6route
was, dat aan de zaak der Maatschappij niets gedaan (zou) kunnen
worden" en de Maatschappij dus de contributies der leden nog wel
behoefde. 33 Kort en goed stelde hij voor met het innen der toelagen
te wachten tot begin maart 1831 en dan bijeen te komen „om
finaal te beslissen". In Utrecht meende men, dat „nu Noord-Brabant
steeds met troepen was bezet, de Protestantsche Maatschappij af-

'3

gedaan (had), althans niet meer met vrucht werkzaam kon zijn .
Mr Both Hendriksen aldaar wekte het bestuur op toch krachtig
tegen die veel verbreide zienswijze stelling te nemen; de mening
heerste in Utrecht - zoals hij schreef - „dat men het geld nuttiger
besteden kon". Nog twee jaren later berichtte hij: „Het ontbreekt
niet aan ware of gezochte redenen om zich (aan het lidmaatschap)
te  onttrekken". 34 En inderdaad gezocht  - of althans minstens
vreemd - was bijvoorbeeld de wel heel lang-ademige redenering
die in Alkmaar tot bedanken van leden en zelfs daardoor tot teniet-

gaan van de gehele plaatselijke afdeling leidde: „De afscheiding
van het oude Nederland van het snoode en muitzieke Belgie deed
het" - zo meende men daar - „voorkomen, dat daardoor de reden
(van de werkzaamheid der Maatschappij) ook (was) vervallen en
de vreeze, dat de protestantsche godsdienst, ten gevolge van den

grooten invloed, dien de Belgische (!) geestelijkheid in Noord-
Brabant begon te krijgen, in dat gewest allengs zou ophouden te

.
bestaan, scheen...te zijn geweken . De Maatschappij was, volgens
deze zienswijze, derhalve overbodig geworden, daar „men de over-
blijfselen van het kwaad niet meer met zulke middelen behoefde
te bestrijden. 35 Daarentegen waren de leden in Amersfoort zo voor
de „Roomschen" beducht, dat men om hen „niet nog meer te
prikkelen" voorlopig  van elke contributie-betaling wilde afzien. 36
En waar men naar eenvoudiger motieven zocht om als lid te be-
danken, beriep men zich op de door de militaire maatregelen

33) A.W., Ing. st. 1831, no. 8.
34) A.W., Ing. st. 1831, no. 63; 1833, no. 28.
35) A.W., Ing. st. 1833, no. 2; J. 1833, blz. 18.
39 A.W., Ing. st. 1831, no. 4. De afdeling hield dan ook op te bestaan: J. 1839,
blz. 33.
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ontstane krapte van gereed geld en op het feit, dat thans zovele
andere collecten tot bezuiniging drongen. 37

38Allerwege dus ledenverlies en bijna nergens enige aanwas.
Uit vele ringen werd geruime tijd zelfs  niet meer vernomen. 39
Wel was het een pleister op de wonde, dat de koning de Maat-
schappij  in   1833  met een nieuwe  gift  (nu  van  f 200,-) vereerde. 40
Maar in feite kwam het werk van de Maatschappij in de eerste
jaren van de Belgische opstand goeddeels stil te liggen. Wat er nog
aan toelagen binnenkwam, werd door het bestuur grotendeels be-
stemd voor aflossing  van de schulden  uit  1828  en  1829. 41  De
Algemene Vergadering, die volgens een besluit   van    1830   op   de
tweede woensdag na Pinksteren gehouden had moeten worden,
werd   in 1831 uitgesteld   tot  de 16de oktober  van   dat   jaar 42;   het
kostte zelfs toen nog heel wat moeite, om de enkele bestuurders,
die de reis naar Noord-Brabant durfden te ondernemen, aan logeer-
gelegenheid te helpen.

Het in oktober 1831 uitgebrachte jaarverslag bevatte de klacht
over de gevolgen van de Belgische opstand voor de ondersteunden,
die geplaagd werden door „bezoeken van muitelingen" en zware

37) Ook andere verenigingen ondervonden in deze tijd de gevolgen van het conflict
met Belgie. Men zie bijv. J· M. van Bemmelen, Van zedelijke verbetering tot reclas-
seering (Geschiedenis van het Nederlandsch Genootschap kit Zedelijke Verbetering
der  Gevangenen,  1823-19231 - 's-Gravenhage  1923  -  blz.  87  en 93. Genoemde
schrijver vermeldde, dat in de verslagen van genoemd genootschap erover werd ge-
klaagd, dat niemand   tijd   had  om  aan iets anders  dan de oorlog te denken.   Ook  bij
deze vereniging liep het aantal contribuerende leden achteruit.
38)  Van verlies spraken:  J·  1832,  blz.   11,  1833,  blz.   17  vlg.;  1836,  blz.  32;  A.W.,
Ing.  st.  I 831,  no. 15 (Leiden), 33 (Utrecht),  45  (Den  Haag), 48 (Delft);  1832,  no.
14 (Den Briel).  In 1835 bleek,  dat in Waalwijk alle leden  al lang bedankt hadden:
A.W., Ing. st. 1835, no. 31, zie echter ook: 1832, no. 14 (aanwas!).
39)  J.  1832,  blz.   11,  1833,  blz.  17. Op hetgeen daarover  in 1832 genotuleerd  was,
reageerde  op   31   mei   1833   (A.W.,  Ing.   st.   1833,  no.   55) ds Heymans fel-veront-
waardigd. Hij wees het bestuur erop, dat hij uitsluitend wegens het „langdurig
onveilig wonen tegenover de Belgische roofbenden" en het daardoor noodzakelijk
geworden „gedurig bergen zijner goederen en papieren naar elders" over de jaren
1830-1832 nog steeds geen verantwoording had kunnen doen.
40) K.B. d.d. 17 mei 1833, no. 78: A.W., Ing. st. no's 65 en 66; J. 1833, blz. 19.
41) J. 1831, blz. 6 en 1832, blz. 1 en 2.
42)   J.   1831,   blz.   1   Door de geringe opkomst  werd de vergadering uitgesteld:   A.W.,
Notulenboek I.
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inkwartieringen 43,  waardoor zij,  „die zich doorgaans al uiterst sober
behelpen moesten, tot buitengewone uitgaven" verplicht werden,
zoals  in het jaarverslag  van 1832 opgemerkt werd.  Door de inkwar-
tieringen waren de boerenwoningen, die dikwijls niet meer dan
een vertrek bevatten, zo vol, dat er geen gelegenheid meer voor
spinnen en andere bijverdiensten was. Volgens jhr mr Wesselman

aten bij de inkwartieringen de soldaten alles op wat anders naar de
markt ging. Sommige soldaten kostten alleen al aan vlees, boter

en jenever 7 stuiver per dag en volgens hem profiteerden alleen
de handelaars en de grote boeren, die overschotten hadden welke

zij nu duurder verkopen konden, van de inlegering der militairen.
Maar de kleine boertjes van de Maatschapi-ij, die nergens in de
dorpskommen woonden, leden dubbel onder de „cantonnementen",
daar zij wegens de afgezonderde ligging van hun boerderijtjes
„meer dan andere aan willekeurige vernederingen van de zijde der
troepen blootgesteld waren". Een uitzondering vormde alleen de
ondersteunde Van Heusden op ondersteuning no. 18 te Nuenen,
wiens vrouw, toen nog niet bezwaard door de zorg voor een kinder-
rijk gezin, in haar boerderijtje een winkeltje voor de militairen
opende. Het debiet daarvan bleef weldra niet achter bij dat van
de eerste winkeliers van Nuenen, maar een lang bestaan schijnt
het winkeltje niet te hebben gehad. 44

Toch dacht het bestuur er niet over het hoofd voor de opgestoken
storm te buigen! In de Algemene Vergadering van 20 juni 1832
hield ds Van Volkom een aanspraak, „waarin met het oog op de
tegenwoordige tijdsomstandigheden de voortdurende nuttige strek-

king van de Maatschappij, in zonderheid in Noord-Brabant, op
zulk een voldoende wijze werd aangetoond, dat de vergadering
eenparig verlangde, dat dit stuk gedrukt en, zo spoedig mogelijk,
aan de leden der Maatschappij mogt rondgezonden worden". Het

'a)   J.   183 1,  blz.   8,   zie  ook  J.   1834,  blz. 12 (overlast  door   inkwartiering  te  Veld-
hoven);   1831,  blz. 13 (onaangenaamheden als gevolg  van de oorlog in Budel).  Vol-
gens A.W., Ing. st. 1831, no. 70 was aan de ondersteunde Verhoeven, die vlak aan
de grens op 5 minuten gaans van Hamond woonde, veel door de muitelingen ont-
roofd. Blijkens  .l.   1834,   blz.   21-22  kon voor ondersteuning  no.   22 te Bergeyk  ge-
ruime tijd geen nieuwe gebruiker worden gevonden wegens de gevaarlijke ligging,
waardoor het goed ook in waarde was gedaald.
44) A.W., Ing. st. 1833, no. 8 en 67.
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was deze enthousiaste toespraak, die - door Baron van Pallandt
aan de koning overhandigd - Zijne Majesteit „ten blijke van
zijne belangstelling" bewoog  tot zijn tweede  gift  in  1833.45  Het
was tevens ook de laatste aanspraak van ds Van Volkom tot een
Algemene Vergadering van de Maatschappij van Welstand. Nadat
hem met ingang  van   1   juli 1833 wegens zijn slechte gezondheid
emeritaat was verleend, bedankte hij wegens zijn aanstaand vertrek
naar   Gouda bij brief   van   2   juli    1833 als mede-voorzitter onder

mededeling, dat hij de Algemene Vergadering van 5 juni daarop-
volgend reeds niet meer bijwonen zou. Kort daarvoor had ook Kuyck
van Houweninge te kennen gegeven, dat hij het kashouderschap
wilde neerleggen. Zo bestond ten tijde van laatstgenoemde Algemene
Vergadering de Commissie van Bestuur alleen nog uit de boek-
houder (secretaris) ds Van Gogh, de aftredende kashouder Kuyck
van Houweninge wiens taak reeds provisioneel door mr J. J. Loke
werd waargenomen, en de bestuurder van ring no. 1 (Breda) S. van
der Meer. Die Algemene Vergadering werd toen geopend met een
aanspraak van ds Van Heusden, die zich reeds bij brief van 8 mei
1833 wegens de gezondheidstoestand van ds Van Volkom met enige

.

tegenzin bereid had verklaard zo nodig „voor deze reize  de werk-
zaamheden van de voorzitter op zich te nemen. 46 Op 23 april 1834
werd Bosscha, die - naar ik hiervoor meegedeeld heb - al in
augustus 1833 tot de Commissie van Bestuur was toegetreden,
aangewezen tot opvolger  van  ds Van Volkom. 47  In de plaats van
Kuyck van Houweninge benoemde de Algemene Vergadering van
1833 mr Loke tot kashouder van de Maatschappij. Nog in datzelf(le

45)  1.  1833,  blz.  1,  K.B.  van  17  mei  1833,  no.  78. Alg. Rijksarchief 's Gravenhage,
Staatssecretarie,  inv.   3805.
46) J. 1834, blz. 1-2; A.W., Ing. st. 1833, no's 31 en 54; Notulenboek I, blz. 238.
47) Het feit, dat Bosscha niet voortkwam uit de kring der krachtens art. 11 van het
reglement aangewezen bestuurders   (art.   13   van het reglement   van 1822), wekte
bedenkingen bij mr Both Hendriksen te Utrecht: A.W., Ing. st. 1834, no. 25, maar
volgens het Notulenboek I had de Commissie van Bestuur van de Algemene Ver-
gadering machtiging gekregen om naar eigen keuze een lid der Maatschappij „als
lid harer vergadering" te assumeren. Het in het volgende hoofdstuk te bespreken
nieuwe reglement zou bepalen, dat de voorzitter, mede-voorzitter, boek- en kashouder
gekozen zouden worden uit de (ring)bestuurders of uit andere leden van de Maat-
schappij. Voor het voorzitterschap koos men na het aftreden van ds Van Heusden
vooral representatieve figuren met redenaarsgaven, zulks met het oog op de in druk
te verspreiden „aanspraken" tot de Algemene Vergaderingen.
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jaar werd mr C. J. van Heusden president van de rechtbank van
eerste aanleg te Breda. Deswege teruggekeerd uit 's-Hertogenbosch,

nam hij op uitnodiging van de Commissie van Bestuur op 5 novem-
ber   1833   al   weer  deel   aan   haar toen gehouden maandelijkse  ver-

gadering en, desverzocht, verklaarde hij zich meteen bereid ook
48de volgende bijeenkomsten bij te wonen.

48)  A.W., Commissie van Bestuur, Not. 1825-1842; J.  1834, blz. 25. Mr Van Heus-
den bleef lid van deze commissie (later: Permanente Commissie) tot zijn benoeming
tot  vice-president  van het Provinciaal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.  Toen  in  1839
prof. Bosscha ds Van Heus(len als voorzitter opvolgde, werd het mede-voorzitter-
schap opgedragen aan mr Loke, wiens plaats als kashouder toen werd ingenomen
door ds Cornelis Jan Maurits van den Broek.  Deze was sinds 1833 hervormd predi-
kant in Breda en verkreeg als zodanig emeritaat op 1 april 1878. In de Algemene
Vergadering  van   1880  werd  hem „salvo honore" ontslag als kashouder verleend.
Hij overleed op 25 jan. 1881. Een portret van hem bevindt zich in de kerkeraads-
kamer van de Grote Kerk te Breda.
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HOOFDSTUK V

DE MAATSCHAPPIJ GOOIT HET ROER OM

§ 1. De „aanspraak"  van   1833

Zijn   tot de Algemene Vergadering  van   5   juni 1833 gehouden
„aanspraak" moet de oude domin6 Van Heusden i een grote teleur-

stelling hebben bezorgd; al kort daarna vernam hij van zijn oudste

zoon  en  van  mr  W.  J. Both Hendriksen 2 uit Utreclit,  dat  een
eventuele uitgave in druk alleen na ingrijpende wijzigingen moge-
lijk zou zijn. Onmiddellijk schreef ds Van Heusden aan ds Van
Gogh, dat ook hijzelf „eenige uitdrukkingen, die aanstoot konden
geven, niet wel geschikt (oordeelde) voor den druk", maar - zo
voegde hij daaraan toe - „hetgeen ik gezegd heb, aclitte ik wel
noodig om te :eggen om in dezen moeijlijken tijd onze leden aan
te moedigen". Onder toezending van de tekst verzocht hij ds Van
Gogh liem het manuscript met de nodige opmerkingen terug te
zenden. 3 Welnu  -  Van Gogh heeft  in de kantlijn ervan  met

potloodschrift zovele aantekeningen gemaakt, dat er, wanneer al die
aanwijzingen opgevolgd zouden zijn, bij uitgave in druk van die
toespraak maar weinig van de oorspronkelijke tekst overgebleven

zou zijn. Bij vele gedeelten zette hij alleen maar „N.B." in de
kantlijn, andere zinsneden werkte hij geheel om, en het slot is
geweest, dat van het laten drukken van deze toespraak niets is
gekomen. In het jaarverslag van het volgende jaar werd alleen

1) Hij had op 30 jan. 1833 de leeftijd van 76 jaar bereikt.

2) De Nederlandsche Leettip, jrg. LXVIII (1951), kol. 24 en Gens Nostra, jrg.
XXVI  (1971),  blz. 123. Reeds  in  1824  was hij opgetreden als bestuurder  van  ring
no.  8  (Utrecht:  A.W.,  Ing.  st.   1824,  no's  11   en   17). Zijn overlijden werd door  mr
Inke herdacht in zijn „aanspraak"  tot de Algemene Vergadering  van  23  juni  1854
te Amsterdam. Hij was - zei de spreker - „niet alleen bereid ons door geldelijke
offers te ondersteunen, maar altijd in onze vergaderingen tegenwoordig, altijd onze
werkzaamheden tot in kleine bijzonderheden gadeslaande, altijd bezorgd dat het
onze  vereeniging  niet  wel  mogt  gaan": De Katholiek, XXVII  ( I 855),  blz.   192.  Zie
voor zijn overlijdensannonce A.W., Ing. st. 1854 no. 4.
:3) A.W., Ing. st. 1833, no's 62 en 69.
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maar een korte samenvatting gegeven in de vorm van een mede-
deling, dat in de aanspraak van 1833 „de geschiedenis van het verval
der Hervormde gemeenten in dit gewest (bedoeld werd: de
provincie Noord-Brabant) werd geschetst". Bij vergelijking van de
werkelijke tekst met deze wel hee] summiere karakterisering wordt
het duidelijk, dat ds Van Heusden voor zijn toespraak het judicium
„onvoldoencle" had gekregen. 4

Wanneer men weet met hoeveel strijkages de „hoogvereerde
stichter der Maatschappij" in de eerste jaren van haar bestaan
steeds door de andere bestuurders was bejegend, dan begrijpt men
welk een koucle douche dat oordeel voor hem moet hebben betekend.
Hij heeft de teleurstelling echter manmoedig gedragen en zich neer-
gelegd bij het besluit de toespraak niet in druk te laten verschilnen.
Wel deed men op zijn verzoek de tekst in afschrift bij de meest

belangstellenden circuleren. 5 Goed bedoeld,  maar toch enigszins

pijnlijk was de reactie daarop uit Amsterdam; men schreef vandaar

aan mr C. J. van Heusden, dat men er zijn vader „wel in eere bleef
houden" 6, een verzekering die overbodig  zou zijn geweest,  als  de
opgestoken kritiek in dit opzicht geen twijfel gewekt had. Bij het
doorlezen   van   de   in   het   jaar 1833 ingekomen correspondentie
krijgt men zelfs sterk de indruk, dat zich in die kritiek ook andere
bezwaren tegen de mentaliteit van de oudste bestuurders concreti-
seerden; over het verlies dat de Maatschappij zou lijden door het
aftreden van ds Van Volkom als mede-voorzitter schreef mr Both
Hendriksen droogjes: „het crediet van onzen v. Volkom (is) hier
en elders niet zoo groot en zijne zwakheid  te zeer bekend". 7  Reeds
begonnen zich de eerste verschijnselen te vertonen van een streven
om de Maatschappij in de eerste plaats te ]aten zijn een vereniging
tot bescherming van het protestantisme tegen de zich steeds sterker

emanciperende katholieken en het oorspronkelijke doel: steun aan

4) Mr Both Hendriksen zette zijn bezwaren nog schriftelijk uiteen in een (niet be-
waard gebleven) bijlage, gevoegd  bij een brief  van  23   juni   1833:   A.W.,   Ing.   st.
1833, no. 73.

S) A.W., Ing. st. 1833 no's 76,79 (waarin ds Van Heusden sprak over „de brouillon
die ik ermee  heb")   en  91.
9 A.W., Ing. st. 1833, no. 113.
') A.W., Ing. st. 1833, no. 83. Van Volkom werd overigens honorair lid: A.W., Ing.
st. 1833, no. 82.
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met armoede bedreigde protestanten in Brabant door in hun geeste-
lijke en materiele behoeften te voorzien, naar de achtergrond te
schuiven. 8

Uit de brief van ds Van Heusden waarin hij gereageerd had op
de tegen zijn toespraak gericlite kritiek, blijkt dat men „eenige uit-
drukkingen" daarin aanstootgevend had geacht. Kennelijk was hier
bedoeld: „aanstootgevend voor andersdenkenden", i.c. de „Roomsch-
gezinden". Nu had inderdaad de spreker tegen hun „opdringen"
ernstig gewaarschuwd en gezegd, dat de Maatschappij daartegen
een dam moest opwerpen, maar grievend was hetgeen ds Van
Heusden gezegd had zeker niet. Zo iets was ook van hem niet te
verwachten. De kritiek van ds Van Gogh bepaalde zich voorname-
lijk tot opmerkingen van ds Van Heusden over de historie van het
protestantisme in Brabant en het feit, dat hij in zijn mededelingen
met betrekking tot de werkwijze van de Maatschappij niet die terug-
houdendheid in acht had genomen, die men toen nog wenselijk
aclitte. Zo had hij tot misnoegen van ds Van Gogh openlijk gezegd,
dat de Maatschappij overal waar het protestantisme verdrongen
dreigde te worden, ernaar streefde de nog bestaande protestantse
gemeenten „in getal van leden te doen toenemen en derzelver

5,leden meer aan de plaats hunner woning te verbinden , en zelfs
zo nodig te versterken door „talrijke huisgezinnen derwaarts te
verplaatsen, daar eene gemeente meer getal van leden noodig had".
Ds Van Heusden was dus eigenlijk te open geweest. De bezwaren
van ds Van Gogh zijn dan ook alleen maar illustratief voor de zorg,
waarmee  men   in 1833 alles wilde vermijden  wat de katholieken

9 In de jaarvergadering van  1833  bood  ds Van Heusden ook het manuscript aan van
een door hem en zijn zoon ds R. A. van Heusden geschreven werkje, dat als „een
nuttige lectuur voor den boerenstand" door de Maatschappij uitgegeven zou kunnen
worden. Dit boekje, waaraan hijzelf de titel Peer-Oom of de gelukkige Landbouw
toegedacht had, en dat later door Sprenger van Eyk in zijn aan ds Van Heusden
gewijde gedenkschrift (blz. 25 - 26 en 47 - 48) hogelijk zou worden geprezen,  viel
echter bij een uit niet-Brabanders bestaande commissie van beoordeling niet in de
smaak. Kennelijk begrepen zij weinig van de Brabantse uitdrukkingen; de vader van
Sprenger van Eyk schreef zelfs, dat de titel op zijn lachspieren had gewerkt. Het
boekje verscheen toch, maar tot teleurstelling van ds Van Heusden niet op naam
van de Maatschappij en onder de door Van Eyk Sr verzonnen titel Peter en Anna
of de

gelukkige  Landbotiw  (Breda   1834).  Zie  A.W.,  Ing.  st.   1833,  no's  788,  78C,
81, 88 en 91.
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onaangenaam zou kunnen zijn. Waarom men daarop toen zulk een
prijs stelde, komt in het volgende hoofdstuk ter sprake.

Er zou dan ook geen reden zijn om aan die opmerkingen van
ds Van Gogh nog verdere aandacht te wijden, wanneer wij aan een
zijner notities niet een ontliulling dankten die ons anders zou zijn
ontgaan. Met trots had ds Van Heusden gepoogd zijn toehoorders
een riem onder het hart te binden door erop te wijzen, dat „begun-
stigers van hoogen stand" blijken van goedkeuring aan de Maat-
schappij hadden gegeven. Nu was dit blijkbaar voor ds Van Gogh
een opmerking geweest die z.i. nu juist weer te zwak was. Hij stelde
voor achter „begunstigers van hoogen stand" in te voegen: „en
onder dezen het geeerbiedigd Hoofd van onzen Staat". Mogelijk
is, dat ds Van Gogh hierbij uitsluitend het oog heeft gehad op de
giften van Willem I in 1829 en 1833. Ds Van Heusden heeft het
echter anders begrepen. Hij tekende bij het voorstel aan „Z.M. is
niet opentlijk bekend als begunstiger der M(aatschappij) of honorair
lid. Het is daarom niet voegzaam, dat Hij uitdrukkelijk genoemd
wordt". Men zou misschien kunnen denken, dat ds Van Heusden
zich heeft vergist, want het archief van de Maatschappij maakt
verder nergens melding van een honorair lidmaatschap van koning
Willem I. Maar dat ds Van Heusden meer wist dan in het archief
staat opgetekend, blijkt uit een brief van mr Both Hendriksen van
16  maart 1838. Daarin schreef hij:  „Ik hoop,  dat onze ijverige  Heer
Canneman niet verzuimen zal den Koning, als aanzienlijkst lid,
aan  medehulp  uit zijn priv6 beurs beleefdelijk te herinneren". 9
Zo onthult ons dn deze brief dn het kleine verschil van mening
tussen de boekhouder ds Van Gogh en de voorzitter ds Van Heusden
een steeds zorgvuldig bewaard gehouden geheim.

En tenslotte blijkt  uit de „aanspraak"  van   1833   en de daardoor
veroorzaakte correspondentie,  dat  ds Van Heusden  in   1833  op  66n
punt nog steeds de man was van de in het eerste hoofdstuk genoem-
de  toespraak  uit   1824.  Aan  het  einde  van zijn rede  uit 1833 uitte
hij de hoop, dat de ondersteunden van de Maatschappij „nuttige

9) A.W., Ing. st. 1838, no. 19. Bedoeld werd Elias Canneman (1777-1861), heer
van de Mijle, commissaris-generaal van Financien. lid van de Raad van State (J.
1828, blz. 18). Zie Ned. Patriciaat, jrg. XXVIII (1942), blz. 42. Canneman was be-
stuurder van ring XX.
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leden der zamenleving" zouden worden, „leerzame voorbeelden tot

verlichting en beschaving voor degenen, onder welke zij verkeeren".
Ds Van Gogh wilde dit veranderen in „voorbeelden van Godsdienst

en   goede   zede".   Maar   de   man   die   in    1824 had gesteld,   dat   zijn
ideaal was een vreedzaam samenleven van protestanten en katho-
lieken, schreef fijntjes bij Van Goghs opmerking in margine: „Ik
zou liefst het woord Godsdienst vermijden: verlichting en beschaving
zijn hier de grootste behoefte". Dat typeerde ds Van Heusden
volkomen - evenzeer als de door ds Van Gogh voorgestelde wijzi-
ging al iets preludeerde op een tijd die weldra aanbreken zou.
Onder de stuwende leiding van Bosscha en zijn opvolgers zou er
geleidelijk een periode komen, waarin de protestanten, verenigd
in de Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk
onder Landlieden, en de fel voor hun rechten opkomende rooms-
katholieken vaak openlijk als verwoede kemphanen tegenover elkaar
stonden. Dan zou het gebeuren, dat een van Bosscha's opvolgers,
de Leidse hoogleraar N. C. Kist, in zijn toespraak tot een Algemene
Vergadering - die van  21  mei  1856 te Middelburg 10 - het overal

verrijzen van nieuwe rooms-katholieke kerken en de stichting van
kloosters en rooms-katholieke instituten een „kanker-kwaal" noemde
en  later  -  in zijn toespraak  tot de Algemene Vergadering van  1857
te  Utrecht 11  - het katholicisme zelfs typeerde  als „dat Christen-
dom, waaruit Christus en het Evangelie verbannen scheenen en

waarbij alle Christelijke ernst en vroomheid slechts nog in den
vorm van het grofste bijgeloof overbleef". In die tijd zou het ook
geen opzien meer baren, dat - zoals prof. Prins overkwam in de
Algemene Vergadering   van    16   juni    1870 te Leeuwarden 12   -   een

10) A.W., Ing. st. 1856 no's 207 (manuscript) en 255 (drukproef). Omdat er destijds
in Middelburg geen logement was, dat goed genoemd kon worden, moesten de be-
zoekers der Algemene Vergadering bij particulieren ondergebracht worden: A.W.,
Ing. st. 1856, no's 19 en 38). Vermoedelijk moet dit mede worden verklaard uit het
feit, dat de logementen „het Nederlandsch Logement" (het grootste in Middelburg)
en het „H6tel de Flandres" door „Roomschen" gehouden werden en de heren van
Welstand destijds uitsluitend gelegenheden frequenteerden, die door protestanten
werden geexploiteerd. De afkeuring betrof dus met name het in protestantse handen
zijnde tweede-rangs hotel „De Stad Hulst".
11) A.W., Ing. st. 1857, no. 136. Deze Algemene Vergadering vond plaats in het
gel,ouw voor Kunsten en Wetenschappen.
12)      1870,  biz.   39  vlg.
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voorzitter van de Maatschappij in reactie op „de Roomsche propa-
ganda" en „ae Roomsche zucht veroveringen te maken" het ken-

.merk van „den echten Protestantschen geest zou zoeken in
„gevestigden afkeer van het Roomsche bijgeloof" - ook al zei nij
even later, dat de „geest van het echte Protestantisme... een geest
is van geloof, liefde, van wijsheid, gematigdheid en kracht". Lang
zou het duren voordat die geest - de geest van ds Van Heusclen! -
inderdaad weer de overhand kreeg. Toen dat het geval was geworden
onder de leiding van de opvolgers van prof. Prins, kon J. M. baron

van Tuyll van Serooskerken als voorzitter der Maatschappij in de
Algemene Vergadering van 1964 eerlijk toegeven, dat in vroegere

jaren de strekking van de Maatschappij veelal was geweest „een

houding van louter anti-papisme, die niets meer met het Protestan-

tisme, laat staan met Christendom te maken had". 13 Door dit te
erkennen en door er zijn leedwezen over uit te spreken, dat de

Maatschappij door deze houding van haar kant „ook veel kwaad
had gedaan en veel had bijgedragen tot de verwildering en tot het
wanbegrip tussen Protestanten en Rooms-Katholieken", is toen
- in 1964 - nog eens duidelijk gebleken, dat de geest van ds Van
Heusden weer volledig vaardig over de Maatschappij was geworden.
Na prof. Prins hadden alle voorzitters der Maatschappij daartoe het
hunne bilgedragen, in dit opziclit toen krachtig gesteund door de
voorzitters van de Permanente Commissie.

§  2.     Het  reglement  van   1834

In   de Algemene Vergadering   van    5   juni 1833 vormde   een
voorstel tot herziening van het reglement van 1822 de hoofdschotel
van de agenda. Alleen al het grote ledenverlies na het uitbreken van
de Belgische opstand had duidelijk gemaakt, dat er naar moest
worden gestreefd de bezittingen van de Maatschappij zelf vrucht-
dragend te maken. 14 Ter voorbereiding van de besprekingen had

13)  J.  1964,  blz. 5. Spreker doelde hier op een houding, die in zijn tijd al sinds meer
dan een kwart eeuw tot het verleden behoorde.
14) A.W., Ing. st. 1833, no's 70 en 71. Het waren vooral de leden te Amsterdam, die
op dit aambeeld bleven hameren.
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ds Van Heusden als secretaris van de Commissie van Toezicht en
Voorlicliting een uitvoerige memorie opgesteld. 15 Daarin  werd  de
zienswijze verdedigd, dat de mogelijkheid de ondersteunden ook te
verplicliten tot betaling van een jaarlijkse „huur" (pacht) van het
hun in gebruik gegeven goed reeds besloten lag in het bestaande

reglement  van  1822.
Allereerst wees ds Van Heusden op het feit, dat volgens art. 1

het doel van de Maatschappij was: arme protestanten door dadelijke
hulp aan een vast bestaa,z te helpen. Tot nog toe was dit geschied

door het verschaffen van boerderijtjes, hulpmiddelen en geld, alles
onder bepaling dat de voorschotten geleidelijk terugbetaald moesten
worden. Verder had de Maatschappij door geldsgebrek tot nog toe
niet kunnen gaan. Maar art. 3 opende daartoe wel de gelegenheid.
Was zo'n hulpbehoevende protestant op voornoemde wijze (volgens
art. 2) geholpen en derhalve ondersteunde geworden, dan kon
worden gepoogd om hem nu door het verschaffen van verderc
middelen tot it,elvaart te brengen. Op zulk een hulp was evenwel
art. 2 niet toepasselijk en alleen reeds de billijkheid bracht mee,
dat zulke begunstigden voor die verdere hulp „eenige matige ver-
goeding van huur of interest aan de Maatschappij deden". Uiteraard
zou men ook direct een aanzienlijke boerderij kunnen verpachten,
die dan - in tegenstel]ing tot de tot nog toe in gebruik gegeven
bedrijfjes - aanstonds een it,elvarend bestaan zou verschaffen.
Ds Van Heusden stelde dan ook voor niet over te gaan tot een
z.i. overbodige herziening van het oude reglement, maar een com-
missie te benoemen, die een richtsnoer opstellen zou om te kunnen
bepalen, waar de grens zou liggen tussen „hulp tot een sober vast
bestaan" en „verdere hulp om de begunstigde tot welvarende staat
te lielpen". Bij overschrijding van die grens zou de ondersteunde
pacht moeten gaan beta]en. Die commissie zou tevens een voorstel
moeten doen met betrekking tot de vraag, of de verder geholpen
ondersteunde ook door afbeta]ing eigenaar zou kunnen worden van
hetgeen hem was verschaft om tot „de gewenste welvaart te komen",
dan weI of deze mogelijkheid slechts beperkt zou blijven tot hetgeen

15) A.W., Ing. st. 1833, no's 63 en 75A; 1834, no. 65.
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hem was verstrekt om hem aan de basis voor een vast bestaan

te helpen.
De redenering was nogal ingewikkeld en m.i. wel scherpzinnig,

maar op z'n minst even gekunsteld. Nuchterder was ds Van Gogh,
die niet (zoals ds Van Heusden) mede het oude reglement had
ontworpen en zich dus gemakkelijker zal hebben kunnen verzoenen
met de gedachte, dat dat reglement eigenlijk tekort schoot. Van
Gogh kwam met een door hem zelf opgestelde toelichting op het
voorstel tot herziening van het bestaande reglement uit 1822. Nog
op  5  mei  1833  had mr Both Hendriksen 16 de bestaande ongelukkige
toestanden met de ondersteunden uit de doeken gedaan. Hij had
erop gewezen, dat talrijke ondersteunden, die op door de Maat-
schappij aangekochte goederen waren geplaatst, soms met toevoeging
van vee, wagens, landbouwwerktuigen en andere uitrustingen, en
die al hun produkten te eigen bate konden verkopen, tot nog toe
niets aan de Maatschappij haclden terugbetaald. Hij beriep zich op
een opmerking van ds Van Volkom (vermoedelijk in zijn aanspraak
van 1832), dat de Maatschappij door daarin te berusten „traagheid
en zorgeloosheid had gevoed" en verweet de Besturende Commissie
zelfs „onberaden besturing van gelclen, zwakke toegeeflijkheid en
slofheid bij haar toezicht". Kennelijk nu knoopte ds Van Gogh
daarbij aan. In zijn „Toelichting" 17 stelde hij vast, dat „de personen,
die zich door de (tot nog toe toegepaste) wijze van ondersteuning
aangemoedigd betoonen om zich meer te beijveren teneinde van het

.door hen gebruikte goed eenmaal eigenaars te worden uitzonderin-

gen op de regel waren gebleven, „althans minder in getal dan de
zoodanigen, die in deze, hun al te veel bekende bedoeling, ver-
schooning schijnen te zoeken om niets te betalen". Hij stelde daarom
voor voortaan door de Maatschappij aangekochte boerderijen ge-
woon te verpachten of geld op hypotheek tegen rente te verstrekken.
En tevens wilde hij nu ook de voorlichting van de ondersteunden

krachtig doen aanpakken.
Van dezelfde geest getuigde een brief van jhr mr C. F. Wessel-

man (van Helmond) d.d. 27 mei 1833. Volgens hem beschouwden

16) A.W., Ing. st. 1833, no's 28 en 75A; 1834, no. 65.
11) A.W., Ing. st. 1833, no's 64 en 75A; 1834, no. 65.
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sommige ondersteunden „het voorschot van de Maatschappij als
een present en de belofte van terugbetaling als een formaliteit,
waarvan men in alle geval (dacht) kwijts]ag te zullen krijgen of ten
minste om die reden niet verstoten te worden". 18 De Maatschappij
- zo gaf Wesselman te kennen - zou nu eindelijk eens krachtige
maatregelen dienen te nemen en betere keuzen te doen, wat betreft
de te ondersteunen personen. 19 En overigens moest het nu ook maar
eens afgelopen zijn met alle geheimzinnigheden: „De Roomschen
zijn van het bestaan der Maatschappij niet onkundig en kunnen
het niet zijn. Zij spotten er mee, vergelijken (de Maatschappij) met
vrijmetse]arij, etc.". Ook de heer De Ridder in Wamel bracht in
een  brief  van   1   juni   1833 de mening tot uiting,  dat men voortaan
zorgvuldiger de te ondersteunen personen moest uitkiezen en „zoo-
veel mogelijk zoodanige personen (moest) nemen, welke... ook nog
eenig vermogen (immers paarden en beesten, bouwgereedschappen,
meubels etc.) hadden". 20 Eigenlijk was iedereen het er wel over eens,
dat - zoals een van de oprichters J. Meurs al op 30 april 1832
had geschreven -d e „huisgezinnen, welke door de Maatschappij...
worden geplaatst... zich meestal  in eene ongunstige toestand"
bevonden. 21 Echter de vooral van Hollandse zijde naar voren
gebrachte klachten, dat het uitblijven van afbetalingen alleen maar
aan luiheid, traagheid of nalatigheid van de ondersteunden was te
wijten, berustten toch op onvoldoende kennis van zaken.

„De klagten over wanbetaling" schreef ds Van Heusden op 8 mei
1833, „zijn over het algemeen niet wel gegrond: die bekend is

18) A.W., Ing. st. 1833, no. 67; 1834, no. 65.
19)   In   1834  had de eerste gedwongen ontruiming plaats, nadat deze reecls  in   1833
was  aangekondigd  (J.  1833,  blz.  9). De voormalige schoenmaker,  die op ondersteu-
ning no. 11 te Nuenen was geplaatst, werd (nadat hem door de dood zijn vrouw
was ontvallen) met zijn zes nog zeer kleine kinderen de laan uitgestuurd. In welk
een  armoede het gezin  in 1833 verkeerde, blijkt  o.a.  uit een brief  van  22  okt.  van
dat jaar (A.W., Ing. st. 1833, no. 104): zijn reeds maandenlang zieke koe had de
boer in wanhoop geslacht om van de beenderen soep te koken. Bij de volgende ont-
ruiming (no. 22 te Bergeyk) deden zich grote moeilijkheden voor, en omdat de eer-
ste gebruiker schadevergoeding eiste (A.W., Ing. st. 1836, no's 66 en 74;   1836,
blz. 23-25) en omdat het veel moeite kostte voor dit te kleine goed een nieuwe ge-
gadigde te vinden. De tenslotte gevonden opvolger (een landbouwer uit 's-Graven-
moer) kon er ook geen bestaan op vinden.
20) A.W., Ing. st. 1833, no. 59.
11) A.W., Ing. st. 1832, no. 24.
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met den bekrompen staat, waarin de meeste ondersteunden wegens
de geringheid hunner landboun verkeeren en daarbij in aanmerking
neemt den druk der inkwartiering vooral voor de kleine boeren,
moet ook erkennen, dat er veel reden voor verschooning is". 22 Dit
oordeel werd later  in 1838 volkomen onderschreven  door mr . F C.
Moltzer uit Leiclen. 23  En  na  een  inspectietocht in 1839 rapporteerde
ds J. P. Sprenger van Eyk, dat z.i. door de te kleine omvang der
hoeven de geringste huurbetaling alleen maar betekende, dat men
de Miatschappij-boertjes „van het eenige middel om met kleinen
handel in vee of veldvrucliten (vooruit te komen) of (tot) het huren
van een stukje land bij liet door hen bearbeide berooft en zij dan
volstrekt niet vooruit kunnen komen". Kort en goed gaf hij als zijn
mening te kennen: „Het aanspreken over huurbetaling grieft de
ondersteunden, omdat zij met den besten wil niet kunnen en altijd
in vrees leven van lastig gevallen te zullen worden, 't welk natuurlijk
ontmoedigt". 24

Toch zouden die leden, die een andere wijze van uitgifte van de
Maatschappij-hoeven voorstonden en het oorspronkelijke reglement
wilden wijzigen, het winnen. In de Algemene Vergadering van 1833
werd een commissie benoemd die in april met een uitgewerkt voor-
stel zou moeten komen. 23 Die tussentijdse vergadering, waarin dit

29 A.W., Ing. st. 1833, no. 31.
'3) A.W., Ing. st. 1838, no. 67.
14) A.W., Ing. st. 1839, no. 177.
'1) Deze commissie bestond uit de heren mr J. P. Scholten van Gansoyen te Waal-
wijk, mr Both Hendriksen te Utrecht, E. Canneman te 's-Gravenhage, mr Uytwerf
Sterling te Amsterdam, mr. C. J. van Heusden te 's-Hertogenbosch (spoedig weer
overgeplaiitst naar Breda) en ds Van Gogh (boekhouder der Maatschappij) als secre-

taris. Wegens overplaatsing naar Wageningen bedankte mr Scholten in maart  1834,

zijn vertrek werd door ds Van Heusden niet betreurd (A.W., Ing. st.  1834, no's 19
en 55). Bij het doen circuleren der nodige stukken ontstond aanvankelijk enige ver-
warring, doordat het dossier bij de post zoek raakte (A.W., Ing. st. 1833, no's 96,
100,  102,  107  en  113).  Hoe  de  post  in  die tijd werkte, blijkt  uit een brief  van  ds
Van  Heusden van  13  juli  1833  (A.W.,  Ing.  st   1833,  no.  80):  de post van Hilvaren-
beek naar Tilburg werd drie malen per week verzorgd door een „bodinne", die bij
„buiig weer" wel eens een beurt oversloeg. De besprekingen van de commissie wer-
den voorbereid door de heren Both Hendriksen, Canneman en Uytwerf Sterling
(nota van 24 febr. 1834, A.W., Ing. st. 1834, no. 12, als bijlage gevoegd bij Ing. st.
1834, no. 65). Mr Both Hendriksen legde nog een aparte „memorie van bedenkin-

gen" over (A.W., Ing. st. 1834, no. 13; bijlage 7 bij Ing. st. 1834, no. 65) en ds
Van Heusden gaf op alle stukken zijn eigen visie (A.W., Ing. st. 1834, no. 20; bij-
lage 8 bij Ing. st. 1834, no. 65).
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voorstel ter sprake kwam, werd - in afwijking van het nog steeds
geldende oude reglement - op 23 april 1834 te Utrecht gehouden.
Maar voor hierop nader in te gaan, wil ik eerst melding maken van
cen inspectiereis, die naar aanleiding van een ander besluit van de
Algemene Vergadering van 1833 door ds Van Gogh tezamen met
ds R. A. van Heusden uit Oisterwijk langs de meeste ondersteunin-
gen en de daarop toezicht houdende administrateurs werd gemaakt.
De tocht, waarop de beide predikanten zich flinke „wandelaars voor
's Heren aangeziclit" betoonden,  werd van Hilvarenbeek geheel  te
voet  gemaakt. 26  Op 15 augustus 1833 liepen de beide heren  van
Hilvarenbeek naar Hoogeloon (3 uur gaans) en Bergeyk (3% uur)
deels door de zandige heide. Na in Bergeyk te hebben overnacht
liepen  zij de volgende  dag naar Veldhoven en vandaar 's middags
naar Zeelst, waarna in Eindhoven werd overnacht. Op 17 augustus
werd Nuenen bezocht, waar men de grootste lof had voor de onder-
steunde Van Heusden op no. 18 (later toch een mislukking), maar
diep geschokt werd door het feit, dat men de ex-schoenmaker op
no.  11  wegens de regen thuis aantrof, zich bezighoudende  met...
aardappelen schillen! Na de daarop volgende zondag liep men naar
Budel en vandaar in 3 uur via Leende naar Heeze en vervolgens in
2% uur naar Asten. Daarna op 20 augustus wandelden de beide
lieren van Asten naar Deurne (29 uur) en Helmond (21/6 uur), om
de volgende dag in 5 4 uur van He]mond via Veghel naar Dinther
te lopen. Op 22 augustus bezocht men aldaar de hoeve van
Covert Buys onder Loosbroek, wande]de via Oyen naar Lith (45
uur) en stak vervolgens over naar Wamel en Dreumel, om ten slotte
op 24 augustus in 's-Hertogenbosch afscheid van elkaar te
nemen. In verband met hun weinig opwekkende waarnemingen
in Oyen en in het Land van Maas en Waal kan opgemerkt worden,
dat  op   11  mei   1833  al was bericht,  dat de ondersteunde  Van  Gink
(op no. 26) door talloze tegenslagen alleen nog maar in het bezit
was   van „de hoop,   die   de adem zijns leven heten mocht". 27
Typerend voor de toestanden in dat gebied was ook een rapport

:6) Men zie in verband met deze tocht: A.W., Ing. st. 1833, no's 76, 85 en 95 en
voor het rapport no. 90.
21) A.W., Ing. st. 1833, no. 37.
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van   1   juni 1833, inhoudende dat aldaar  in de laatste  25  jaar  in
Afferden, Deest en Puiflijk de hervormde bevolking geheel uit-
gestorven was en dat in Maasbommel ten tijde van 66n predikant
21 hervormden naar de Rooms-Katholieke Kerk waren overgegaan. 28
In   Dreumel   was  al - volgens een bericht  uit   1830  - „een groot
huisgezin met den koster door ijverige medewerking van fanatique
geestelijken Roomsch geworden". 29

Het resultaat van de gehouden inspectiereis was, dat de beide
predikanten tot de conclusie kwamen, dat van de zeventien door
hen bezochte ondersteuningen negen te weinig land hadden  om
een behoorlijk bestaan te kunnen opleveren; van zes ondersteunin-
gen had men goede verwachtingen die later ten dele ongegrond
zouden blijken; twee gevallen werden als volkomen hopeloos ge-
schetst. Aan de Commissie tot revisie van het Reglement werd liet
rapport toegezonden om daarmee bij de te houden beraadslagingen
rekening te houden. Laat ik aan deze berichten hier meteen maar
toevoegen, dat het verslag, dat mr C. J. van Heusden (uit Breda)
en  mr  J.   F. C. Moltzer (uit Leiden)   in 1836 uitbrachten  over  een
toen door hen uitgevoerde inspectie-tocht veel minder in mineur
was gesteld. Integenstelling met die van ds Van Gogh en ds R. A.
van Heusden werd hun reis die zij per rijtuig volbrachten, begunstigd
door prachtig zomerweer. Speciaal mr Moltzer genoot met volle
teugen van het hem onbekende Brabantse natuurschoon en overal,
behalve op ondersteuning no. 18 te Nuenen, zagen zij opgewekte
en dankbare ondersteunden. Hun verslag kruidden zij met bijna
studentikoze verhalen over muizen (die wegbleven) in een Brabants
dorpshotel, gastvrije ontvangsten bij familieleden van mr Van Heus-

28) A.W., Ing. st. 1833, no. 59. Blijkens P. D. Keymel, Statistieke beschrijving etc.,
blz. 148, hadden in 1808 in Afferden, Deest en Puiflijk nog resp. 10, 14 en 58
hervormden (gereformeerden) gewoond. Het rapport  uit 1833 spreekt ten onrechte
van het uitgestorven zijn van de hervormde gemeenten ter plaatse, want Afferden,
Deest en Druten vormden tezamen 66n hervormde gemeente, evenals Puiflijk te-
zamen met Leeuwen: zie Van Alphen, Nieuw Kerkelijk Handboek 1903, bijlage U
(Gelderland), waaruit ook blijkt,  dat van 1809-1832 in Maasbommel en Alphen  ds
J. A. F. Monhemius hervormd predikant is geweest. Interessant voor de verhoudin-
gen in genoemde plaatsen zijn de berichten over het optreden der rooms-katholieken
aldaar  in 1795, meegedeeld  door P. Polman, Katholiek  Nederland  in  de  achttiende
eeuw, dl. III, blz. 300 vlg.
29) A.W., Ing. st. 1830, no. 67.
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den (o.a. Samuel van Hoven te Son), smakelijk bier, voortreffelijke
maaltijden, goede wijnen en een storm van stuifzand bij Loon op
Zand. 3° Men kan zich afvragen, of er in drie jaren werkelijk zoveel
veranderd  was,   of  dat de goede stemming der beide heren   in   1836
en   de   regen   in   1833   en de vermoeienis  van   de toen volbrachte
voettocht toch ook van invloed zijn geweest op het resultaat der
gehouden inspecties.

Mede aan de hand van het in 1833 opgestelde rapport ontwierp
nu de in dat jaar samengestelde commissie een geheel nieuw
reglement, dat in de Utrechtse vergadering van 23 april 1834 met
algemene stemmen aanvaard werd. Omdat het oude reglement
evenwel voorschreef, dat herziening alleen mogelijk was met toe-
stemming van 2/3 der leden, moest het ontwerp eerst nog bij alle

afdelingen rondgezonden worden. Men bepaalde, dat wie niets van
zich liet horen, geacht werd de herziening goed te keuren. Toen
in  de Algemene Vergadering  van 2 september   1834 te Breda bleek,
dat het concept bijna algemene instemming had gevonden, werd
het in werking gesteld. 31

Volgens het nieuwe reglement was het doel van de Maatschappij
(art. 1):

„Protestantsche huisgezinnen te ondersteunen en langs dien
weg kleine Protestantsche gemeenten in stand te houden, en
derzelver welstand te bevorderen".

Deze bepaling legaliseerde het reeds lang in zwang zijnde gebruik
kleine, door uitsterving bedreigde protestantse gemeenten „nieuw
bloed" in te pompen door daarheen uit grotere gemeenten protes-
tantse huisgezinnen over te plaatsen.

Art. 2 bepaalde, dat de Maatschappij haar doel zou trachten
te bereiken „door geschikte en brave Protestanten, die in
bekrompene omstandigheden verkeer(d)en, tot een vast bestaan

30)  A.W., Ing.  st.  1836,  no.  160*;    1837,  blz.  1-2. In Baardwijk bezochten zij  het
„dankbare gezin"  van de ondersteunde  op   no. 13, wiens vrouw  elke  dag met verse
groenten naar Waalwijk liep om die aan vaste klanten te leveren. Diezelfde morgen
had zij die tocht nog ondernomen met een mandje met doperwten ter waarde van
125 cent en wat grote bonen. In Hoogeloon zagen zij in de stal van no. 29 (Peter
Michael) een oude koe, aangekocht voor f 20,- louter om mest te produceren. De
blind geworden ondersteunde op no. 16 te Asten deelde mee op de fabriek waar
hij werkte, f 0,35 per dag te verdienen, terwijl het normale dagloon f 0,30 bedroeg.
81) A.W., Ing. st. 1834, no. 65 en ald. bijlage 9; Notulenboek I, blz. 241 en 249 vlg.
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te helpen, hun tot dat einde huizen en landerijen voor een'
lagen prijs te verhuren, en inzonderheid hen, bij genoegzame
bekwaamheid en geschiktheid, behulpzaam te zijn tot de uit-
oefening van den landbouw".

Voortaan zouden de ondersteunden dus hun huizen en land niet
meer op afbetaling verkrijgen, maar huurders of pachters van de
Maatschappij worden. Toonden zij voldoende geschiktheid en
bekwaamheid, dan zouden zij nog verder - bij voorkeur op agrarisch
gebied - door de Maatschappij worden voortgeholpen.

Volgens art. 3 zou de Maatschappij
„hare ondersteunden tevens opleiden tot verlichte kennis en
getrouwe beoefening van den Christelijken godsdienst en
daardoor ook tot naarstigheid, zuinigheid en andere deugden,
waardoor zij bij de verleende middelen, in hunne stand tot
gewenschte welvaart (zouden) kunnen komen".

De  organisatie in afdelingen  (van  elk ten hoogste tien leden 32
onder leiding van een „correspondent"), ringen (gevormd door
telkens tien correspondenten met aan het hoofd een door hen
gekozen „bestuurder") bleef gehandhaafd (art. 10). Maar voorzitter,
mede-voorzitter, boek- en kashouder der Maatschappij zouden
voortaan niet meer alleen uit de bestuurders gekozen behoeven te
worclen; ook elk ander lid was daartoe verkiesbaar.

Zeer belangrijk waren art. 21 en 22. Volgens art. 21 werd „de
besturende en uitvoerende magt der Maatschappij opgedragen aan
een Permanente Commissie uit de bestuurders of leden der Maat-
schappij te kiezen", en bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste

negen leden, onder welke (volgens art. 22) per se de voorzitter
6f mede-voorzitter (die moest wonen in de plaats waar de Perma-
nente Commissie gevestigd was) en de boek- en kashouder van de
Maatschappij.

Art. 23 bepaa]de dat genoemde commissie eenmaal per maand
had te vergaderen, terwijl al haar besluiten moesten worden ge-

12) In tegenstelling met het oude reglement werden vrouwen nu van het lidmaat-
schap uitgesloten. Zij konden echter weI tegen de gewone toelage der leden (f 5,25
per jaar ) donatrice worden (art. 8).
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nomen met 2/3 stemmen van al haar leden. 33 Van haar werk zou
zij aan de telken jare op de tri'eede woensdag na Pinksteren te
houden Algemene Vergadering (art. 31) verslag moeten doen en
de goedkeuring daarvan van die vergadering moeten verkrijgen.
De voorzitter - desverkiezend door de mede-voorzitter vervangen
- zou alle vergaderingen voorzitten (art. 26). Wat de Algemene
Vergaderingen betreft: deze zouden voortaan daar worden gehou-
den, waar zulks door de Algemene Vergadering van het vooraf-

gaande jaar was bepaald (art. 31), dus niet meer uitsluitend in
Breda, en steeds ook bijgewoond mogen worden door de corres-

pondenten, die echter alleen wanneer zij bestuurders vervingen,
ook stemrecht zouden hebben (art. 32 en 33). Bestuurders konden
zich dus door correspondenten, die dichter bij de plaats, waar de
Algemene Vergadering plaats vond, woonden, laten vertegenwoor-
digen, hetgeen uiteraard van belang was in verband met de toen-
malige slechte reisgelegenheid. Daar dit voorrecht uiteraard niet
kon worden verleend    aan de voorzi tter, mede-voorzitter,    boek-    en
kas-houder, werd in art. 34 bepaald, dat zij hun reiskosten mochten
declareren. Eerstgenoemde had de plicht (welke hij overigens aan
de mede-voorzitter kon overdragen) na gebed de Algemene Ver-

'3gadering te openen met een „aanspraak, waarna volgens een
bepaald schema de agenda afgehandeld moest worden (art. 38). Met
name werd daarbij de boekhouder o.a. verplicht een verslag uit te
brengen over het afgelopen verenigingsjaar, de geldelijke inkomsten
en de ondersteuningen.

Wat de ondersteunden betreft, bepaalde liet nieuwe reglement,
dat zij geschikt en genegen moesten zijn om in enig bedrijf en
wel bij voorkeur in de landbouw, een behoorlijk bestaan te zoeken
(art. 42 sub b), dus niet - zoals art. 45 oud had bepaald - „in
den landbouw alleen, of vereenigd met andere werkzaamheden".

n)  Bij een aantal van niet meer dan vijf leden zouden vier stemmen eenparig moe-
ten zijn. - Het zou nog tot 1839 duren totclat de Permanente Commissie in haar
vergadering  van 15 april  van  dat  jaar (A.W., Commissie van Bestuur,  Not.  1825-
1842) een eigen nieuw „Reglement van Orde" arresteerde. Volgens dat reglement
zouden de vergaderingen „gemeenlijk" gehouden worden op de eerste maandag van
elke maand ten huize van de boekhouder (art. 1), waar ook de ijzeren (geld)kist be-
waard werd (art. 4). De vergaderingen zouden steeds des avonds om 7 uur aan-
vangen.
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Zij zouden aan het hoofd van een huisgezin moeten staan of wel
hunne ondersteuning zou „het vooruitzigt moeten geven van te
eeniger tijd tot den welstand van een huisgezin te zullen verstrek-
ken". De uitdrukkelijke eis van „bekwaamheid tot voortteling" werd
dus uit het reglement geschrapt, al bleef men daaraan in de praktijk
toch wel de hand houden. In art. 44 werd nog eens herhaald, dat
de wijze van ondersteuning voornamelijk bestond in het verhuren
van huizen en landerijen. Aankopen zouden in het vervolg terstond
op naam van de Maatschappij gedaan moeten worden (art. 45)
en alleen „in geval van noodzakelijkheid" op naam van een bijzonder
persoon; in het laatste geval dienden zij zo spoedig mogelijk op
naam van de Maatschappij te worden overgeschreven. Verstrekken

van geld op hypotheek zou uitsluitend onder bepaalde, stringente
voorwaarden plaats mogen hebben, en contant geld alleen uitgeleencl
mogen worden zonder rente-vergoeding, maar tegen jaarlijkse
procentsgewijze terugbetaling (art. 50 en 51).

Daarmee had dan de Maatschappij met betrekking tot de wijze

van ondersteuning het roer volledig gewend. Wel werd op voorstel
van Bosscha als 6vergangsmaatregel bepaald, dat de tot nog toe
ondersteunde personen in hun verkregen rechten zouden worden

gehandhaafd: zij behielden de mogelijkheid door afbetaling eige-
naren te worden van hetgeen reeds voor hen aangekocht was of
nog voor lien aangekocht zou worden. 34 Tenslotte zij nog vermeld,
dat een in de Algemene Vergadering van 2 september 1834
benoemde commissie een instructie samenstelde voor de Permanente
Commissie. 35  Zij  zou  met als zetel Breda de Maatschappij  in  en
buiten rechte vertegenwoordigen, naar buiten optreden overeen-
komstig het reglement  van  2  juni   1829, dat gedeponeerd  was  ten
kantore van notaris Commelin in Amsterdam, en zich bij haar
aankopen voornamelijk tot de provincie Noord-Brabant en het Land
tussen Maas en Waal bepalen. De tot dan toe bestaande „Commissie
van  Bestuur" te Breda, de sinds   1829 te Amsterdam gedomicilieerde

„Besturende Commissie" en de „Commissie van Toezicht en Voor-

lichting" gingen op in de Permanente Commissie.

34) A.W., Notulenboek I, blz. 250.
as) A.W., Notulenboek I, blz. 257 vlg. en Ing. st. 1835, no's 48, 66, 68, 76 en 92.
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§ 3. Ondersteitningen volgens het nieitive reglement

Nog  op   1  september  1834  werd  voor het eerst sedert vele jaren
weer een belangrijke ondersteuning verleend, en wel door de nieuw-
aangekochte boerderij „den Brand" onder Dinther in gebruik te
geven aan Dirk Buys, de oudste zoon van de ondersteunde op no.
8.36 Deze nieuwe ondersteuning  (no.  36)  is ook daarom  het  ver-
melden waard, omdat het ditmaal - evenals bij no. 8 - weer een
betrekkelijk grote boerderij betrof, nl. een bedrijf van 12 bunder.
Op deze weg voortgaande zou de Maatschappij in de daarop vol-
gende jaren nog enkele malen tot de aankoop van flinke boerderijen

overgaan. In 1839 kocht zij onder Valkenswaard een boerenbedrijf
van meer dan 10 ha. (ondersteuning no. 58), in 1841 een hoeve
onder Kruisland, groot ruim 24 ha. (ondersteuning no. 69), en in
1847 onder Chaam een boerderij met meer dan 18 ha. grond
(ondersteuning  no.   122). 37

Maar Dirk Buys, van wie later zou ivorden verzekerd, dat hij
een „knappe, kundige boer (was), die goed op zijn zaken paste",
had  nog  in  mei   1834  een  hem  door de Maatschappij aangeboden,
nieuw aangekocht boerderijtje te Veldhoven moeten weigeren we-
gens „het treurige vooruitzicht van (daarop) gebrek te moeten
lijden. 38 Slechts langzaam zou bij de Maatschappij het inzicht veld
winnen, dat zij met kleine bedrijfjes voornamelijk boertjes lokte,
met wie zij in latere jaren alleen maar ellende beleefde en om-
gekeerd aan hen ellende berokkende.

Een ander interessant feit is, dat Dirk Buys de eerste onder-
steunde was, die voortkwam uit het „eigen personeel" van de
Maatschappij. Met zulke boeren  zou  zij  in de toekomst de beste

")   J.   1835,  blz. 5. Hieraan waren voorafgegaan de reeds eerder vermelde aankoop
van een huis en erf voor f 350,- in Noord-Holland (Blaricum) t.b.v. een dagloners-
gezin (no. 32) en de aankoop van twee perceeltjes bouwland onder Dreumel voor
een  venter-winkelier (Jan Arend Goyer; onderst.  no.  33:  J.   1836,  blz.  15).  Na  veel
tegenslag - de winkel leverde meer verlies dan winst  (1.  1844,  blz.  8,  1846,  blz.  9,
en 1848, biz. 6) werd na het overlijden van de „oude man..., een van de weinig
overgebleven ondersteunden onder  het oude reglement"  (J.  1869,  blz.  9-10)  het goed
in  1868 in pacht uitgege,·en  aan  de zoon, Johan Arend Goyer.
51) J. 1840, blz. 18; 1842, blz. 25; 1846, blz. 13 en 1848, blz. 10 en 28-29.
38) A.W., Ing. st. 1834, no. 74. Om dezelfde reden bedankten andere boeren in
1836 (Ing. st. 1836, no. 47) en 1857 (Ing. st. 1857, no. 232).
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resultaten behalen, want zij waren van jongsaf gewend aan het
boerenbedrijf op de Brabantse zandgrond en, in tegenstelling tot

sommige landbouwers die op de roepstem der Maatschappij van
elders in den lande naar Brabant verhuisden, solliciteerden zij niet
naar een Maatschappij-hoeve, omdat zij in hun plaats van herkomst
maatschappelijk dreigden te mislukken. De teleurstellingen, (lie de
Maatschappij af en toe met haar „ondersteunden" beleefde, kwamen

"
dan ook vooral onder die van elders afkomstige „brekebenen  voor,
die om een dreigende armoecle te ontvluchten, nog weleens een

poging wilden wagen om met steun van de Maatschappij een
nieuw bestaan op een (kleine) hoeve van de Maatschappij op te
bouwen. En tenslotte kan nog worden vermeld, dat bij de uitgifte
van de nieuwe ondersteuning aan Dirk Buys voor het eerst over-

eengekomen Iverd,   dat de gebruiker (met ingang   van    1836)   een
matige jaarlijkse  huur zou betalen. 39

Indien evenwel het hestuur mocht hebben gehoopt, dat door de
invoering van pacht-betaling definitief een betere toekomst aan-
gebroken zou zijn, dan heeft liet toch wel volledig uit het oog
verloren, dat het toch ook had moeten breken met het in gebruik
geven van te kleine goederen. Een der eerste uitgiften krachtens

de   bepalingen   van het nieuwe reglement   van 1834 betrof echter
weer een heel klein huis met erfje te Steenbergen (ondersteuning
no. 37). Omdat de huurder geen kans zag de huur van f 50,-
per jaar op te brengen en zich volgens de Permanente Commissie
„weinig moeite om vooruit te komen"  gaf,  werd dit bezit   in   1872
aan de kerkvoogdij verkocht. 40 Meer succes had men met een in
1835 aangekochte hoeve onder Etten (ondersteuning  no.   38),  maar
hier was het bedrijf dan ook 6 bunder groot en het daarop geplaatste
gezin Van Eekelen   werd   in   1850 als bloeiend en welvarend  be-
schreven. 41 Daarentegen werd het verloop van een nieuwe onder-
steuning (no. 40) te Zundert een reeks van droevige mislukkingen.
Het betrof hier de verpachting van een flinke hoeve van ruim
12 ha., aangekocht in 1835 omdat de plaatselijke hervormde

gemeente onder invloed van de Belgische opstand en de onveilige

39) J. 1835, biz. 5.
40) J. 1835, blz. 7,1852, blz. 27,1872, blz. 21.
11) J. 1836, blz. 2-3; 1839, blz. 10; 1844, blz. 9; 1848, blz. 7 en 1850, blz. 3.
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ligging dichtbij de grens „aanmerkelijk teruggelopen" was. De eerste

pachter, die zelf huisraad, vee en landbouwgereedschap meebracht,
kwam van een pachtboerderij in een andere gemeente, waarop
hij het kennelijk niet had kunnen rooien. Met een voorschot van de
Maatscliappij ad f 400,- trachtte hij nu in Zundert opnieuw te
beginnen, maar door gebrek aan verstandig overleg, vermoedelijk
ook de oorzaak  van zijn eerste mislukking, moest  hij   in   1849  door
de Maatschappij van de hoeve worden verwijderd. „De uitvoering
vond bij de ondankbare man tegenstand genoeg en kon geen plaats
hebben zonder onaangenaamheden en kosten". 42  Men  kan  zich
indenken, dat de ongelukkige man zich met hand en hand heeft
verzet tegen liet noodlot dat nu definitief over hem voltrokken werd,
ook al had hij het door eigen onverstand uitgelokt. En wat die
„ondankbaarheid" betreft: in de ogen van de bestuurders van
Welstand waren alle „ondersteunden" ondankbaar, wanneer zij,
door tegenslagen verbitterd, hun wanhoop deden prevaleren boven
erkentelijkheid voor de „begunstiging", die zij door hun plaatsing
op een Maatschappij-hoeve hadden ontvangen, ook al was die
plaatsing uitgelopen op een mislukking.

De zo juist genoemde eerste pachter werd vervangen door een
gezin van dertien personen dat zo arm was, dat het door anderen
aan vee geholpen moest worden, maar „bij gemis van genoegzame
andere hulpmiddelen" vocht eveneens deze pachter tevergeefs tegen
de ondergang. Ook aan zijn opvolger moest met ingang van 1
november   1868 de pacht opgezegd worden, ditmaal o.a. omdat  de
man duidelijk had getoond „niet van boerenstand en niet van
jongsaf  tot het daaraan verbonden werk opgeleid"  te  zijn. 43  Wel

had de Maatschappij zich in de loop der jaren ontworsteld aan het
aanvankelijk zo goedige geloof, dat in elk mens van goede wil en
met een gezond stel armen en benen - hij mocht dan straatarm
zijn en niet van boerenafkomst - in beginsel een agrarier school,

49 J. 1836, blz. 4; 1842, biz. 14; 1848, blz. 7; 1850, blz. 4.
43) J. 1868, biz. 6. Zie ook   1852, blz. 28. Wat het „niet van boerenstand zijn"
betreft: deze „landbouwer" stamde in werkelijkheid uit een Amsterdams regenten-
geslacht. Men zie: Nederland's Patriciaat, jrg. XLV (1959), blz. 374, waar hij ten
onrechte werd vermeld als „koopman te Zundert". Na zijn verwijdering van de
hoeve no. 40 vond hij werk als sjouwer in Willemsdorp: A.W., Ing. st. 1873, no.
152.
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die alleen maar naar de goede raad van de Heren van Welstand
behoefde te luisteren om door hard werken tot wasdom en welstand
te komen, en dat - als hij desondanks mislukte - hij het dan aan
zichzelf te wijten  had. 44 Geleidelijk  was het besef doorgebroken,
dat de „voorwerpen van begunstiging" toch, behalve enig eigen
geld, ook een zekere ervaring op agrariscli gebied moesten hebben;
de Maatschappij had echter meestal maar zeer weinig keus. Het
zou nog geruime tijd duren, voordat zij in voldoende mate nieuwe
pachters kon werven onder de zonen van reeds geslaagde „onder-
steunden". Met de ondersteuning no. 40 ging het dan ook heel
wat  beter,   toen men daarop   in   1868  nu eens iemand   uit  de   ge-

.lederen  van het „eigen personeel had kunnen plaatsen. 45
Wat betreft het „verhuren van huizen en landerijen voor een'

lagen prijs", zoals het reglement sinds 1834 bepaalde, zou het nog
langer duren, voordat men bij de Maatschappij tot het inzicht
kwam dat het aanbieden van boerderijen tegen lage pacht niet het
summum van wijsheid was. Men lokte daardoor ook adspirant-
„agrariers" aan, aie wel voor een schappelijke prijs een boerderijtje
van de Maatschappij als woning wilden betrekken, maar, eenmaal
op zo'n bedrijfje geplaatst, niet bereid bleken daarop harder te
werken dan voor eigen onderhoud en de pachtbetaling nodig was,
zo zij niet - wat ook wel voorkwam - onder verwaarlozing van liet
land zich tijdelijk elders gingen verhuren of op andere wijze in
hun broodwoning gingen voorzien. Bij onverwaclite tegenspoed

(misoogsten, ziekten e.d.) was dan meteen de nood aan de man
en, als vervolgens het bedrijf moest worden ontruimd, bleek in
dergelijke gevallen het land niet zelden ernstig verwaarloosd te
zijn. De ervaring zou op den duur leren, dat werkelijk goede boeren
er steeds op uit waren het bedrijf zo veel mogelijk te verbeteren,

")   Typerend  is de mededeling  in  J.  1836,  blz.  23  n.am. de gedwongen ontruiming
van de hoeve no. 22 te Bergeyk, die, naar het Jaarversl.  1841  blz. 3 later ruiterlijk
toegaf, „veel te klein en daarenboven nog ongunstig gelegen" was. Maar volgens
eerstgenoemd verslag had de ondersteunde blijk gegeven „aan onze goede bedoe-
lingen niet te kunnen beantwoorden", weswege hij „des te meer te beklagen" was,

.nu hij - door eigen schuld (!7) - „van alles beroofd, in de diepste armoede
weggezonden moest worden.
4) L 1868, blz. 6; 1875, blz. 16. De „uitstekende huurder" van no. 140 (Adrianus
Honcoop) werd toen naar no. 40 overgeplaatst.
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en dat zulke pachters ook bereid waren een goede pacht te betalen
zodra zij beseften, dat de Maatschappij (le daardoor verkregen hogere
inkomsten weer kon gebruiken tot verbeteringen van haar bezit-
tingen (uitbreiding van stallen e.d.) - wensen, waarvoor de Maat-
schappij ter bevordering van Welstand altijd alle oren had, omdat
bloeiende boerenbedrijven alleen maar bevorderlijk waren voor haar
doel. Het voorschrift van een toch vooral lage pacht zou zij dan
ook in latere jaren laten schieten.

Het verloop van alle ondersteuningen te schetsen, die onder de

werking van het nieuwe reglement werden ver]eend, zou weinig
onderhoudend zijn. Ik sla daarom een groot aantal ondersteuningen
over. Even vermeld ik hier de ondersteuning no. 47 te Hoogeloon,
bestaande uit een hoeve van ruim 8 bunder en in pacht uitgegeven
aan de landbouwer-winkelier Lambert Michael, een broer van Peter
Michael op ondersteuning  no.  29.46  Een  decl  van  dit  goed  had
Lambert oorspronkelijk zelf aangekocht met f 1600,-, die hij van
ds Van Heusden had geleend. 47  In 1836 dreigde enig aangrenzend
land, dat tot dan toe in handen van Lamberts familie was geweest,
bij openbare veiling in „Roomse handen" te komen. De Maat-
schappij kocht toen ondershands zowel bedoeld land als de hoeve
van   Lambert, en profiteerde hiervan toen laatstgenoemde   in   1843
naar de geboortestreek van zijn vrouw (het Land van Heusden)
verhuisde. Door dat vertrek immers daalde het zielental van de
hervormde gemeente van Hoogeloon zodanig, dat haar voortbestaan

ernstig in gevaar kwam. De door Lambert verlaten hoeve kon de
Maatschappij nu echter meteen aan een van elders overgeplaatst
gezin in gebruik geven, waardoor de gemeente Hoogeloon „in den
volstrekten zin haar voortdurend bestaan aan de Maatschappij had
te danken". 48

Zeer    opmerkenswaard    is een ondersteuning,    die    in    1837    te
Helmond werd verleend (no. 49). Bij een brief van 4 december

1834  had  ds  J. Th. Endtz aldaar de aandacht gevestigd  op  een  lid

zijner gemeente, de Helmondse bleker Georg Wilhelm Kaulen

46) Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, dl XXIII (1969), blz. 73 en
A.W., Ing. st. 1836, no's 43 en 146; J. 1837, blz. 12 en 1838, blz. 12.
") A.W., Ing. st. 1833, no. 94; 1834, no. 79; zie ook J. 1836, blz. 16 en 17.
48) l 1844, blz. 10 en 11; 1842, blz. 15 en 1843, blz. 6.
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(1805-1878). 49  Deze was tevoren  vijf jaar meesterknecht geweest

bij een inmiddels geliquideerde ververij in Gladbach. Kaulen had
zich daarna als garen-bleker, verver en katoendrukker eerst te

Aarle-Rixtel en vervolgens in Helmond gevestigd.  Eind 1834 begon
hij zich vooral op de ververij en het katoendrukken toe te leggen,
maar hij kwam daartoe nog f 300,- A f 400,- te kort. 5° Geld had
hij niet of nauwelijks, maar hij wist toch het hoofd boven water te
houden. Om hem nu in zijn zelf-gekozen beroep een vast bestaan
te verschaffen, kocht (le Maatschappij van Welstand in augustus
1836 een huis met grote tuin aan, dat hem in huur werd gegeven.
In dit aan de Zuid-Willemsvaart gelegen huis, bestaande uit twee
kamertjes, een werkplaats en een kelder, ging Kaulen zich speciali-
seren in het vervaardigen van rood en blauw geverfd katoen ten
behoeve van de Nederlandse Handel-Maatschappij; dit bedrijf
groeide  uit  tot  een zo bloeiende fabriek,  dat  hij  in  1844  zijn  laatste
schulden   aan   de   Maatschappij   van  Welstand kon afbetalen. 51
In 1846 echter  ondervond  hij de gevolgen van zware concurrentie
en hij moest toen opnieuw door de Maatschappij worden onder-
steund. 52 Hij breidde  toen  met  die hulp (ondersteuning  no.  112)
zijn   zaak  uit  met een Turksroodververij  en  ging  in   1848  een  ven-
nootschap onder firma aan met de Amsterclammer J. A. Carp
(firma  G. W. Kaulen  &  Co). 53  Na het overwinnen van enige

49) A.W., Ing. st. 1834, no. 146. Georg Wilhelin Kaulen was geb. en Ev. Luthers
gedoopt te Odenkirchen  (Pr.) 25 maart  1805  als zoon van Johann Kaulen, verver  te
Gladbach, en Gertraud Lichtenstein. Hij trouwde te Aarle-Rixtel 6 dec. 1831 met
Johanna Dij(c)kerhoff, geb. Xanthen 23 sept. 1831, dr. van Johann Franz en Fre(le-
rika (of Theresia) Catharina Engels. Op grond van genoemde doop meende W. A.
J. M. Harkx, De Helmondse Textielnijverheid in de loop der eetiwen, de grond-
slagen   van   de   huidige   textielindustrie, 1794-1878 (Tilburg   1967),   blz.   287,   dat
Kaulen Ev. Luthers was. Ds Endtz te Helmond noemde Kaulen echter iemand, die
„door godsdienstigheid en huiselijke deugden tot nu een sierraad van zijn (Her-
vormde) gemeente" was. Zie ook A.W., Ing. st. 1836, no. 157.
50) 1. 1835, blz. 11 en A.W., Ing. st. 1834, no. 146. Zie voor het vervolg ook A.W.,
Ing. st. 1836, no. 157; J. 1837, blz. 18 en 19; 1838, blz. 12 en 1839, blz. 11.
St)   1844, blz. 11; 1845, blz. 6; 1846, blz. 11.
59   J.  1847,  blz.  7.
53) Ned. Patriciaat, jrg. XVII (1927), blz. 108, waaruit blijkt, dat Carp gehuwd
was met een dochter van Jhr mr C. F. Wesselman van Helmond. Ook uit deze
samenwerking blijkt, hoezeer Kaulen zich opgewerkt had. Men zie voor een staaltje
van het door hem vervaardigde adrianopel-rode garen: A.W., Ing. st. 1848, no. 118
(eigenhandige brief van Kaulen, die daarin tevens mededeelde, dat zijn broer direc-
teur was van een der grootste soortgelijke fabrieken in Moskou).
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ernstige mocilijkheden had hij het in 1851 zover gebracht, dat hij
tezamen met Carp aan het hoofd stond van een welvarend bedrijf,
dat  hij   na  :le ontbinding  van de vennootschap  met  Carp  in   1859
inbracht bij de oprichting van een nieuwe vennootschap, nu tezamen
met  de twee gebroeders  J.  A.  en  A. G. Raymakers. 54 Het einde
van  het  lied  was, dat Kaulen  in   1870 een kapitaal bezat  van  ruim
f 120.000. Hij had inmiddels zijn dankbaarheid jegens de Maat-
schappij tot bevordering van Welstand getoond door contribuerend
lid te worden  in  1854.55

Om niet te uitvoerig te worden vermeld ik hier als 't ware in
vogelvlucht de te Oyen, Leeuwen en Appeltern verleende onder-
steuningen no.'s 50, 51 en 53. In beide laatstgenoemde gevallen
betrof het boerderijtjes in het land van Maas en Waal, die in pacht
gegeven werden aan eens tot de „deftige en zeer welgestelde boeren-
stand" behorende personen, die door de watersnood van 1816 in
armoede waren geraakt. Volledigheidshalve wordt hier verder nog in
liet kort melding gemaakt van cen paar nieuwe ondersteuningen
ver buiten het eigenlijke werkgebied van de Maatschappij, t.w. in
Zuid-Holland. Deze bestonden in een ondersteuning in Hoogmade

34)  J.  1848, blz. 21 ; 1852, blz.  11. De fabriek en voorraden werden in 1859 geschat
op een waarde van f 80.000: zie ,·Hor de verdere geschiedenis van dit bedrijf: Harkx,
a.w; blz. 153 vlg. In 1910 werd het bedrijf van G. W. Kaulen & Co wegens de
ongevallen-verzekering samengevoegd met het bedrijf van J. A. Raymakers & Co,
later opgegaan in de N.V. Koninklijke Textielfabriek J. A. Raymakers & Co te
Helmond.
55)  J.   1853,   blz.   20.   Belangstellenden   voor de geschiedenis   van het bedrijf   van
Kaulen kunnen nog warden verwezen  naar A.W.,  Ing.  st.  1835,  no.  2;  1837, no.  2,
1838, no's 92 en 101; 1839, no. 56 en 177; 1841, no. 94; 1842, no. 45; 1844, no.
241; 1852, no's 468 en 469.
Vermoedelijk aangemoedigd door het succes van deze „ondersteuning", ging de
Maatschappij  in  1848  over  tot de aankoop  van  een  huis met grond in Dinther,  om
daarmee een gezin, dat zijn bestaan vond in de mechanische wolververij en -weverij
te ondersteunen (onderst.  no.   126:  J.   1849,  blz.   13  en   14). Na uitbreiding  van  dit
bedrijf  met een geschikte werkplgats   (J.   1850,  blz. 13) verdween de ondersteunde
in  juli  1851  met de noorderzon naar Duitsland  (J·   1852,  blz.   13;  A.W.,  Ing.  st.
1851, no. 231).
Meer succes had de Maatschappij met de aankoop van een huis te St. Oedenrode
(onderst.  no.   82)   in   1843   t.b.v.   mevr.  de  wed.  Aalstius  den Appel-Bowier (Neder-
land's  Adelsboek   1940,   blz.   473).   Deze was aldaar   t.b.v.   haar vier kinderen   een
winkel in manufacturen begonnen, maar haar was de huur van het winkelhuis
opgezegd: A.W., Ing. st. 1843, no's 85, 133, 143, 157; 1844, no. 29; J. 1844, blz.
23,1854, blz. 5, en Inspectierapport 1845.
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(no.  43, die uitliep  op  een  mislukking 36)  en  een in Voorhout  (no.
61), in 1841 verleend en waarvan, naar in 1852 zou blijken, uit-
sluitend een katholieke ,veduwe profiteerde, hetgeen aanleiding

.gaf tot de vraag, of „die vreemde duif in onze arke daaruit niet
verwijderd moest worden. 57 Nadat de Maatschappij   in   1843   voor
het eerst ook enig land aangekoclit had ten behoeve van protestanten
in Urmond (in Limburg), omdat daar vele „huwbaren woonden,

.die geen land konden bekomen om zich te vestigen , en ook in
Beesd een ondersteuning verleend had (ondersteuningen no.'s 76
en 87) 58, ging zij in de daarop volgende tijden ook nog verder met
het ondersteunen van protestanten in Limburg (nl. in Grevenbicht,
Maasband en Obbiclit), waarna zij er in 1870 zelfs toe overging
onder liypotheek  f   1420,- te lenen   aan „een geneesheer, gehuwd

"en vader van acht kinderen en met eene uitgebreide practijk te
Susteren. He]aas werd deze liulp de bron van een langdurige

lijdensgeschiedenis, omdat de hypotheeknemer geen enkele betaling
verriclitte. 59

Met de vermelding van laatstgenoemde ondersteuning zijn we
inmiddels al doorgedrongen tot ver in de tweede helft van de
vorige eeuw. Twee andere, van veel vroegere datum heb ik op-
zettelijk overgeslagen, omdat ik de vermelding ervan tot het laatst
heb willen bewaren.

De ene ondersteuning bestond in feite uit twee kleine boeren-
lioeven onder Vlierden (gemeente Deurne) - ondersteuningen no.'s
93   en   94   -   en   werd   in 1844 verleend   aan twee broers, Geert  en
Evert Harms Huizing, beiden zonen van de Groningse winkelier
Harm Hendriks Huizing en zijn tweede vrouw Hendrikje Hendriks
Boon. Het belang van deze ondersteuning school niet zo zeer in
de omvang en betekenis van de beide boerderijtjes, als wel in het
feit, dat met de komst van genoemde tWee broers zich in Brabant
een boerengeslacht vestigde, dat in de geschiedenis van de Maat-
schappij een grote rol spelen zou. Evert Huizing werd namelijk de

56)   1836, blz. 9, 1845, blz. 6, 1848, blz. 8 en 1856, blz. 2.
m) A.W., Ing. st. 1852, no. 123.
58) J. 1843, blz. 13-14; J. 1844, blz. 28 en 1853, blz. 7.
69) J. 1871, blz. 5, A.W., Ing. st. 1870, no's 164 en 169,1871, no. 28,1872, no.
208; 1874, no. 72; 1878, no. 124.
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vader van zes kinderen, die - op zijn derde zoon na - later 6fwel
zelf boerderijen van de Maatschappij zouden pachten, of met pach-
ters van de Maatschappij zouden trouwen en op liun beurt weer
de ouders en schoonouders van vele voortreffelijke boeren van WeI-
stand werden. Vooral het dertien kinderen tellende gezin van Evert
Harms' oudste zoon Harmen Huizing en zijn vrouw Arnolda Josina
van Heyst zou in de inspectierapporten van de Maatschappij telkens
weer met de grootst mogelijke lof worden vermeld en nog heelwat
tegenwoordige pachters van de Maatschappij van Welstand kunnen
met trots vermelden, dat zij afstammelingen van dit echtpaar zijn.

De interessantste en zeker wel wonderlijkste ondersteuning was
ecliter een hulpverlening die reeds  in   1837 tot stand was gekomen
(ondersteuning no. 54 te St. Michielsgestel). Sinds 1819 woonde
aldaar op de „Grote Ruwenberg" de op 30 juni 1795 te Montpellier
geboren bierbrouwer en azijnstoker Corneille Hippolythe B6rail,
zoon van de Franse wijnkoper Louis Berail uit Sdte en de Tilburgse
notarisdochter Maria Anna Sophia  Bles. 6°  Bij  hun  op 27 januari
1787 te Tilburg opgemaakte huwelijksvoorwaarden waren die
ouders overeengekomen, dat de uit hun huwelijk geboren kinderen
de hervormde godsdienst hunner moeder zouden volgen. Corneille
Hippolythe Bdrail was dan ook op 26 april 1801 in de hervormde
kerk te Chaam gedoopt. Na de dood van zijn vader in 1798 had
hij met zijn moeder nu eens in haar geboorteland, dan weer in
Frankrijk gewoond, maar nadat   hij   op 6 januari    1819 te Boxtel
met een Groningse officiersdochter was getrouwd, nam hij zijn
intrek op de „Grote Ruwenberg" te St. Michielsgestel, welk bezit op
10  mei   1819  door zijn vrouw was gekocht  van  de ons reeds bekende
Jacob Meurs. 61 In tegenstelling  met zijn vrouw bezat Corneille
Hippolythe van zichzelf geen cent. Voor de door hem uit te oefenen
bierbrouwerij en azijnstokerij verkreeg hij het nodige handelskapitaal
van de Commissie uit het Amortisatie-Syndicaat te leen, maar toen
het op terugbetalen aankwam, ontbraken hem daartoe de middelen.
Het gevolg was, dat de „Grote Ruwenberg", die B6rail onvoorzichtig

60) Taxandria, jrg. VII (1900), blz. 193 vlg, De Nederlandsche Leeuw, jrg.LXXXVI (1969) kol. 202-207, (Onze) Voorouders en hun werk (Uitg. Ned. Gen.
Vereniging - Amsterdam   1971),  blz.  233  vlg.
") R.A. Noord-Brabant, prot. nots. Fenema 's-Hertogenbosch, N 3685, akte no. 163.

182



genoeg had beleend, na een gerechtelijke procedure op 7 december
1837 executoriaal werd verkocht aan jhr. Jacob van Beresteyn,
wonende op het kasteel Maurick te Vught. 62 Daarmee kwam niet
alleen aan de bierbrouwerij en azijnstokerij een ontijdig einde, maar
ontstond ook het grote gevaar, dat B6rail met zijn talrijk gezin (zijn
moeder, vrouw en acht kinderen) St. Michielsgestel zou moeten
verlaten. Voor de toen reeds zeer geslonken hervormde gemeente
van St. Michielsgestel zou dit vertrek een ramp hebben betekend.

Onmiddellijk sloeg dan ook de plaatselijke predikant alarm!
Nu was Corneille Hippolythe Bdrail zeker geen man die zich

gemakkelijk voor een gat liet vangen. In de jaren voor de Belgische
opstand was hij al bezig geri'eest met pogingen om met behulp van
uit Frankrijk geimporteerde zijderupsen een Nederlandse zijdeteelt
tot ontwikkeling te brengen. 63 Voor die plannen, - hij daclit aan
een staatsdtablissement dat in de Meyerij van 's-Hertogenbosch de

woeste g ronden zou oiitginnen en daarop landbouwhoeven zou
stichten, waarop men zich op de zijdeteelt toeleggen zou -, was
hem   in 1829 zelfs de steun van koning Willem   I   toegezegd.   De

Belgisclie opstand betekende voor hem echter voorlopig een streep
door de rekening,  maar  in 1836 leken betere tijden  voor zijn project
aangebroken. Op bevel van Willem I werd toen door de gouverneur
van Noord-Brabant een commissic ingesteld, die moest nagaan of
de plannen van B6rail met betrekking tot zo'n staatsetablissement
levensvatbaar konden worden geacht. Haar conclusie was, dat die
plannen van regeringswege konden worden gesteund. Toen de
regering hier echter niet op inging, richtten de leden van de
provinciale commissie (uiteraard in overleg met Berail die toen het
einde van zijn bierbrouwerij en azijnstokerij al zag naderen) een
oproep tot de ingezetenen van Noord-Brabant en geheel Nederland
om gezamenlijk te komen tot oprichting van een „Vereeniging tot
instandhouding en uitbreiding der zijdeteelt in de Provincie Noord-

se) A.W., Ing. st. 1837, no. 81; Taxandria, t.a.p. blz. 194.
«3) Voor uitgebreider gegevens zie men: Taxandria, t.a.p. en Van Velthoven, Stad
en Meierij van 's-Hertogenbosch, II, blz. 35 vlg. en 90 vlg. Volgens een in de
advertentie-collectie van het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage aan-

wezig krantenknipsel was aan B6rail reeds in de Algemene Vergadering der Neder-
landsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem   ( 3-5   juni    1834) „eene zilveren
medaile toegekend op zijne ingezonden monsters witte en geele zijde, als een blijk
van het goed gevolg zijner zijde-wormen-teelt".
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Brabant" en aldus B6rail verder te steunen. 64 Eerste  doel  van de
vereniging zou zijn een werkkapitaal van f 35.000 in aandelen van
f 100,- bijeen te brengen. Door de „ring" te 's-Hertogenbosch
(ring no. 2) werd de aandacht van de Permanente Commissie van
de Maatschappij van Welstand op deze plannen gericht, omdat bij
welslagen daarvan „een ongelukkige huisvader met vrouw, oude
moeder en agt nog jonge kinderen" voor de hervormde gemeente
van St. Michielsgestel beliouden zou kunnen blijven. 65 De Maat-
scliappij schreef dan ook in voor vijf aandelen van f 100,-. Helaas
echter had de oproep niet cen zodanig succes, dat het gehele kapitaal
van f 35.000 bijeen kon worden gebracht; er werd slechts voor
f 19.750 ingeschreven. Dit belette evenwel niet, dat op 27 juli
1838 een Maatschappij ter bevordering van de aankweeking van
den witten 'noerbeziebooin en de invoering der zijdeteelt in de
Provincie Noord-Braband werd opgericht. 66 Beschermheer werd de
Prins van Oranje, erevoorzitter de gouverneur der provincie en tot
secretaris en hoofd van het etablissement werd benoemd Corneille
Hippolythe Bdrail. Drie maanden na de eerste vergadering (op 12
juli 1838 in de grote zaal van het provinciaal gouvernement in
's-Hertogenbosch) kocht de nieuwe Maatschappij (op 13 oktober
1838) de „Kleine Ruwenberg" te St. Michielsgestel om tot zetel
van de onderneming te dienen. 6' Bdrail behoefde St. Michielsgestel
dus niet te verlaten.

In 1840 begon de Maatschappij ter bevordering  van de zijdeteelt
met het aanplanten van moerbeibomen in Schijndel, St. Oedenrode
en Dinther, maar bij de Brabantse boeren vonden de plannen geen
weerklank en de subsidie uit de provinciale kas, waarop men ge-
hoopt had, bleef uit. Tot overmaat van ramp brandcle de „Kleine
Ruwenberg"  op 4 februari   1842  tot de grond  toe  af; de herbouw
betekende een zware aderlating voor de kas der maatschappij.
Ondanks het enthousiasme van Burail floreerde zijn onderneming

6,) E. C. Enklaar, De Vriend van den Landman, 1837, blz. 781 vlg. Een exemplaar
van die circulaire is te vinden in A.W., Ing. st. 1837, no. 65.
65) J· 1839, blz. 14; A.W., Ing. st. 1837, no. 65; Notulenboek I, blz. 279.
") R.A. Noord-Brabant (notaris Joh. de Bergh te 's-Hertogenbosch), N 3927; A.W.,
Ing. st. 1838, no. 82.
67) R.A. Noord-Brabant (notaris D. Molhuyzen te Vught), N 8301, no. 93.
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Het gezin van Harmen  Hitizing (1831 - 1920; 4de van links) en Arnoldo Josina iwn   Heyst
( 1833 - 1892;  7de van links)  -  op de hoeve  no.  162 van Welstand te Deurne - tezamen  met
liaar rader Adrianus van Heyst (1809 - 1897; 2de van links), tevoren pachter van de hoeve no. 99
te Aarle.
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niet.    In 1843 ontstond een ernstig conflict tussen   hem   en   het
bestuur zijner maatschappij, hetgeen leidde tot zijn afzetting als
directeur op 31 december 1843, maar de algemene vergadering van
26 juli 1844 verklaarde dat ontslagbesluit nietig, waarna het bestuur
het bijltje erbij neerlegde.   Op 22 november   1844 kwam opnieuw
een algemene vergadering bijeen om te beslissen over het al of niet
continueren der maatschappij. 68 Toen tot voortzetting was besloten,
nam een aantal nieuwe commissarissen tijdelijk het bestuur in
handen. Voor een der oprichters van de Maatschappij van Wel-
stand, de heer Holster in 's-Hertogenbosch, had die vergadering nog
een vervelend gevolg. Het lekte namelijk spoedig uit, dat hij die
in die bijeenkomst de Maatschappij van Welstand had moeten

vertegenwoordigen (zij het dan zonder dat bekend was, dat hij daar
niet voor zichzelf opkwam),   op het laatste moment de behartiging
van „zijn" belangen (in werkelijkheid dus: de belangen van Wel-
stand) had overgedragen a a n. . .d e rooms-katholieke (!) notaris mr
Rits. 69  Bij vele leden van Welstand wekte dit grote verontwaar-

diging!
Ook het nieuwe bestuur kon de Maatschappij ter bevordering van

de zijdeteelt niet tot bloei brengen. Op 28 juli 1855 had de laatste

aandeelhoudersvergadering plaats. Van de ruim 400 aandeelhouders
verschenen er slechts 9 (onder wie B6rail zelf) en met 8 stemmen
v66r en 66n onthouding werd besloten de gehele onderneming in
eigendom over te dragen aan Birail ter voldoening van een vorde-
ring van bijna f 12.000,-, die hij wegens achterstallige salarissen
en gedane voorschotten op de maatschappij had. Dit betekende in
feite het einde der onderneming, want Bdrail a1166n kon er ook geen
leven meer inbrengen. Maar met dat al was hij nu tenslotte zelf
eigenaar van de „Kleine Ruwenberg" geworden. 70 Hij bleef daarop
tot zijn dood  op 6 februari 1891 wonen  en in zoverre was  toch  het

68) A.W., Ing. st. 1844, no's 341 en 343.
«9) A.W., Ing. st. 1844, no. 331 (brief van mr Both Hendriksen te Utrecht); Ing. st.
1845, no. 255 (waarin de heer Holster mededeelde, dat hij zich „eens en vooral
(had) voorgenomen, de vergaderingen over de zijdeteelt nimmer bij te wonen"). Bij
deze brief bevinden zich enige circulaires van B6rail.
70) Zie Taxandria, t.a.p. en Van Veldhoven, a.w., waaraan vele gegevens ontleend
zijn, alsmede S. H. M. Jongrnans, Kroniek van St. Michielsgestel (St. Michielsgestel
1963), blz. 34.
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doel, waarvoor de Maatschappij van Welstand f 500,- had gestort,
bereikt.

§ 4.  De leiding van de Maatschappij in nieuive handen

Vooruitlopend op de goedkeuring van het nieuwe reglement door
de leden van de Maatschappij van We]stand, had de tussentijdse

vergadering van 23 april 1834 al besloten, dat, na de vergadering
van  2  september  van  dat  jaar 71, de volgende jaarlijkse bijeenkomst
(die  van   1835)   niet  meer in Breda, maar elders  in den lande  zou
worden gehouden. De keuze  viel  op  Den  Haag 72;  het  zou  tot  1933
duren voordat men weer een Algemene Vergadering zou beleg-
gen in de „hoofdstad" van de Maatschappij. Bosscha, die als nieuwe
mede-voorzitter  tot de Algemene Vergadering  van 2 september  1834
een „korte, zeer gepaste aanspraak, betrekking hebbende op het
bijzondere doel der Maatschappij", had gehouden, opende de bij-
eenkomst in Den Haag met een rede die zodanig insloeg, dat de
vergadering unaniem besloot haar ongewijzigd te laten drukken,
zij het dan dat men voor dit keer nog besloot de verspreiding „met
eenige prudentie"  te doen geschieden. 73  Aan  de vele jaren  zo

zorgvuldig betrachte geheimhouding  werd   dus  na   1834 niet direct
een einde gemaakt. Maar in 1836 heeft men toch in dit opzicht
het roer volledig omgeworpen. Omdat in de toen op 1 juni te
Amsterdam te houden Algemene Vergadering wederom de „rijk-

71) Op het einde van deze bijeenkomst kwam het verrassende bericht, dat wijlen
mr Justus Willem van Cuylenborch te Utrecht bij uiterste wilsbeschikking aan de
Maatschappij f 1000,- had vermaakt. Het was het eerste legaat, dat aan de Maat-
schappij te beurt viel: A.W., Ing. st.  1835, no.  26 en J.  1835, blz.  3.
72) Deze samenkomst vond plaats in Diligentia  op   17  juni   1835, met daarop  aan-
sluitende maaltijd in de Doelen: A.W., Ing. st. 1835, no's 32 en 64.
m) J. 1835, blz. 1; A.W., Notulenboek I, blz. 254. De aanspraak, waarvan de tekst
niet bewaard gebleven is, schijnt de zelfde strekking te hebben gehad, als die van
de  toespraak  van  ds Van Heusden  in 1833. Bosscha immers  gaf,  toen  ds  Van  Heus-
den enthousiast voorstelde de openingsrede  van   1835 te laten drukken,   „in  be-
denking...of tegen dat drukken niet dezelfde bedenkingen (golden) als tegen eene
andere vroegere aanspraak". De vergadering ging echter met het voorstel van ds
Van Heusden mee.
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begaafde mede-voorzitter" 74 de toespraak houden zou, legde  het
bestuur van de plaatselijke ring beslag op de grote galerijzaal van
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (achter het Koninklijk
Paleis). De zaal zelf werd gevuld met de van overal in den lande

samengekomen „bestuurders"; de galerij werd opengesteld voor
de in groten getale opgekomen leden. Na de met grote instemming
beluisterde openingsrede werd de zitting opgeheven en trokken de
bestuurders zich  in de „colomzaal" terug. 75

Het ledental van de Maatschappij, dat in 1830 nog 1644 had
bedragen, was inmiddels gedaald tot „niet meer dan ongeveer
1450".76 Daarmee was echter voorlopig het dieptepunt bereikt. In
1837 kon al weer melding worden gemaakt van ongeveer 100 leden
meer. 77  De  in 1836 benoemde Commissie van correspondentie,  die
tot taak kreeg de ledenwerving met kracht ter hand te nemen,
ontwierp een aantal circulaires 78,  met als gevolg  o.a. een nieuwe
(derde) gift van koning Willem I (f 200,-), van de Koningin
(f  100,_) en ongeveer 250 nieuwe contribuanten  in 1838, waardoor
het   ledental tot ongeveer   1800 was gestegen 79, en zulks ondanks

„miskenning, ja veroordeling in openbare geschriften - zelfs van
eene zijde, van welke men meerder billijkheid en edelmoedigheid
had mogen verwachten". 80

De Maatschappij kreeg niet alleen de wind in de zeilen, maar

74)   Aldus  mr  Both  Hendriksen  in  A.W.,  Ing.  st.   1836,  no.  25. Over Bosscha schreef

mr Hendriksen in 1839 (A.W., Ing. st. 1839, no. 1): „Hij stelt en spreekt magni-
fiek".  Toen  hij bij ontstentenis  in  1838 als voorzitter  van de Algemene Vergadering
van  15  juni  1838 te Leiden  (A.W.,  Ing.  st.  1838,  no's  55,  57 en  58) was vervangen
door mr C. J. van Heusden, viel diens „aanspraak" in minder goede aarde. De ver-
gadering besloot, dat de toespraak slechts na wijziging mocht worden gedrukt: A.W.,
Notulenboek I, blz. 282. Naar aanleiding van de rede van Bosscha in de Alg. Ver-
gadering  van 1840 schreef mr Moltzer te Leiden verrukt:   „Wat  is die aanspraak

schoon!": A.W., Ing. st. 1840, no. 185.
75) A.W., Ing. st. 1836, no's 25 en 97.
m) J. 1830, blz. 19; J. 1836, blz. 33.
n) J. 1837, blz. 30.
78)  Zie voor deze commissie: A.W., Notulenboek I, blz.  280; J.  1837, blz.  50; A.W.,
Ing. st. 1837, no. 47, en voor de door haar ontworpen circulaires: Ing. st. 1838, no's
7,35 en 68; voor latere circulaires: Ing. st. 1839, no. 106; 1840, no's 35, 161 en
239; 1841, no. 95.
m)  J.  1838,  blz.  29.
80)   J.   1838,  blz.  29.  Gedoeld  werd  op een artikel in Nederlandsche  Stemmen  van
1837: zie hierover verder de tekst op blz. 199.
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ook met tegenwinden te kampen. Op deze laatste kom ik terug in
een volgend hoofdstuk. Tenslotte zouden allerlei tegenwinden zo
krachtig beginnen te waaien, dat zij aan de in 1837 ingezette
opbloei der Maatschappij een einde zouden maken. Maar aanvanke-
]ijk zou de Maatschappij zich nog een vijftal jaren over een steeds
toenemend ledental kunnen verheugen. Als een bijzonder succesvol

propagandist ontpopte zich in Amsterdam het lid van de Criminele
Rechtbank, later president van het provinciaal gerechtshof in Noord-
Holland, mr Jean Marie van Maanen. 81 In  1838 won hij aldaar 10
leden, die elk een eigen afdeling stichtten, zodat zij tezamen een
nieuwe ring konden vormen onder Van Maanens leiding. Het vol-
gende jaar bracht hij 52 nieuwe leden aan, hetgeen Bosscha bracht
tot de verzuchting: „De onvermoeide ijver van Van Maanen begint,
geloof  ik, de andere Heeren   weI wat lastig te worden".   In   1841
wist mr Van Maanen door een eigenhandige brief, zonder voor-
kennis van het bestuur aan koning Willem II gezonden, laatst-
genoemde te bewegen tot een persoonlijke gift van f 200,-, zulks

nadat  hij  in  1840  nog  weer  eens 155 nieuwe leden  voor  de  Maat-
schappij aangeworven had! 82

Helaas heeft ds Jacob van Heusden van die opbloei niet veel
meer mogen bemerken. Na de zomer van 1836 vindt men in de
portefeuilles met ingekomen correspondentie geen brieven of rap-
porten meer van zijn hand. Voor het laatst bezocht hij de Algemene
Vergadering  van  24  mei   1837 te Rotterdam. Waarschijnlijk  open-
baarden zich geleidelijk steeds meer de gevolgen van de „zware
ziekte", waarvan Sprenger van Eyk later zou spreken in zijn
gedenkschrift, gewild aan Jacob van Heusden. Door zijn ernstige
geestelijke achteruitgang zal het hem zijn ontgaan, welke beroe-
ringen er in de door hem gestichte Maatschappij ontstonden, toen
op  7  november   1838 de mede-voorzitter dr Bosscha werd benoemd
tot hoogleraar aan het Atheneum te Amsterdam en derhalve daar-
heen moest verhuizen. En dht terwijl volgens art. 23 van het

81) Ned. Patriciaat, jrg. I (1910), blz. 271. Hij was een neef (oom-zegger) van mr
C. F. van Maanen, de minister van Justitie onder koning Willem I.
82  A.R.A. 's-Gravenhage, Archief Hervormde Eeredienst,   inv.   599,   4  mei   1841,
no. 169. Zie ook A.W., Ing. st. 1838, no. 117; 1839, no's 116 en 117; 1840, no.
234; 1841, no. 86.
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reglement 6f de voorzitter 6f de mede-voorzitter per se als lid van
de Permanente Commissie moest wonen in Breda. Welnu: de voor-
zitter, die nog in (le Algemene Vergadering van 1837 opnieuw
voor een termijn van drie jaren herkozen was, woonde in Hilvaren-
beek. Iemand in Breda zou dus het mede-voorzitterschap van
Bosscha moeten overnemen. Maar het ergste nog was, dat Bosscha,
die noch ringbestuurder, noch correspondent was, na zijn gedwon-
gen aftreden als mede-voorzitter zelfs de Algemene Vergaderingen
niet meer zou kunnen bijwonen, laat staan toespreken! 83

In Utrecht kwam nu mr Both Hendriksen in het geweer, in
Amsterdam H. Ameshoff. Anderen opperden het plan nu maar
de gehele Permanente Commissie van Breda naar Amsterdam te
verplaatsen 84, maar dan hadden in plaats van Bosscha ds Van Gogh
(de boekhouder) en mr Loke (de kashouder) moeten aftreden.
Tijdens een diner ten huize van Ameshoff  op   9   mei   1839  werd
besloten prof. Bosscha tot ringbestuurder in Amsterdam te benoernen

en aan mr C. J. van Heusden te verzoeken „zijnen grijzen vader
te bewegen om als effectief voorzitter ontslag te vragen wegens

hooge jaren en daaruit voortvloeijende verhindering om de Algemene
Vergaderingen meer bij te woonen". Aan ds Van Heusden zou
dan het honorair voorzitterschap aangeboden kunnen worden en in
zijn plaats zou vervolgens prof. Bosscha tot voorzitter kunnen worden
benoemcl. Maar op dezelfde dag, waarop Ameshoff het desbetreffend
voorstel dced toekomen   aan   ds Van Gogh, sclireef   mr   C.   J.   van
Heusden aan hetzelfde adres, dat de toestand van zijn vader vo]-
strekt verbood „Zijn WelEerw. over eenige de minste zaken hoe-
genaannd te spreken". Toch zond Van Gogh hem de brief van
Ameshoff ter inzage. Het antwoord luidde, dat mr Van Heusden
de voorstellen van Ameshoff niet aan zijn vader kon voorleggen. 85
Hij stelde echter voor maar te handelen buiten overleg met zijn
vader, daarbij verzekerend, dat hij er bijzonder prijs op stelde, „dat

.men vader de eere geeft van het honorair voorzitterschap . Het

83) A.W., Ing. st. 1839, no. 3.
84)  A.W.,  Ing.  st.  1839.  no's  1,5  en  6.
83) A.W., Ing. st. 1839, no's 90,91 en 92.
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gevolg   was,   dat   in   de   op   29   mei   1839 te Haarlem 86 gehouden

Algemene Vergadering werd kenbaar gemaakt, dat het voorzitter-
schap vacant was gekomen. Ds Jacob van Heusden werd met
a]gemene stemmen benoemd tot honorair voorzitter en aan prof.
Bosscha werd het voorzitterschap opgedragen. In zijn plaats trad
als mede-voorzitter op mr Loke, die als kashouder vervangen werd
door  ds  C.  J.  M.  van den Broek. 87 Vermoedelijk heeft  ds  Van
Heusden van deze veranderingen even weinig geweten als van zijn
benoeming tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw op
28  november   1840.

Het  jaar 1839 heeft  dus een mijlpaal gevormd  in de geschiedenis
van de Maatschappij van Welstand. Ook in de vaderlandse ge-
schiedenis was  dat het geval, doordat het jaar  1839 liet einde braclit
van het conflict met Belgie. Vele protestanten werden in dat jaar
bijzonder geschokt door het uitlekken van de plannen van koning
Willem I om een tweede huwelijk aan te gaan met de rooms-
katholieke en Belgische hofdame Henriette A. L. F. gravin d'Oultre-
mont de W6gimont. In het archief van Welstand is daarvan echter
nauwelijks iets terug te vinden. Uit Utrecht sclireef mr Both
Hendriksen   in een brief  d.d. 3 oktober   1839: „Hoe anti-Protes-
tantsch is het voorgenomen huwelijk, dat alle bedaarde en gods-

dienstige liefhebbers van Vaderland en 0(ranje) diep grieft -
verdeeldheid en kleinagting ten gevolge moet hebben, en de Heer
weet, wat niet a] - maar Hij regeert en dat moet het rustpunt

86)   A.W.,  Notulenboek  I,  blz.  289  vlg.;  .1.  1839,  blz.  60,  De  vergadering had plaats
in de zaal der Provinciale Staten (in het „Prinsenhof"). zie A.W., Ing. st. 1839, no.
69. De in deze vergadering gehouden toespraak van prof. Bosscha was gewijd aan
de „redenen van den meerderen bijval, welken onze Maatschappij in de twee laatste
jaren heeft mogen ondervinden", mede „ten gevolge van de stoutheid van de hier-
archie van de Roomsche kerk": A.W., Ing. st. 1839, no. 107.
87)   Daar  mr   C.   J.   van   Heusden   in 1838 vice-president   van het provinciaal   ge-
rechtshof te 's-Hertogenbosch was geworden, trad ook hij af als lid van de Perma-
nente Commissie: A.W., Ing. st. 1839, no. 6. Hij werd tot honorair lid van deze

commissie benoemd, maar bedankte daarvoor  in 1849 wegens ernstige verschillen
van mening met de Permanente Commissie: A.W., Notulenboek I, blz. 291; Ing. st.
1848, no's 199, 210, 215, 220; 1849, no's 82, 83, 84, 116. In strijd met de wensen
van mr Van Heusden weigerde namelijk de Permanente Commissie onroerend goed
dat ds Van Heusden indertijd op eigen naam had gekocht met de bedoeling, dat de
Maatschappij dit t.z.t. van hem zou overnemen, uit de nalatenschap te kopen.
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zijn". 88 Vooral na het verschijnen van Roppe's boek Een omstreden
Huwelijk is er veel duidelijk geworden met betrekking tot deze
verbintenis van een waardig Koning met „een geestige, boeiende

vrouw, die de nadagen van een gedesillusioneerd, tot tobben geneigd
en in miskenning geisoleerd man met haar levensmoed heeft ge-

. 0

schraagd  en  met haar levenslust heeft verlicht . 09 Misschien  kan
het hem die zich voor de geschiedenis van de Maatschappij van
Welstand interesseert, tot voldoening strekken, dat in het archief
dier Maatschappij weinig of niets is terug te vinden van de „uit
het hofkabaal geboren... campagne tegen (dat) voorgenomen huwe-

lijk", van „het onheilig vuur der godsdienstige onverdraagzaamheid"
en  van  „de  lage rel, waarvan laster het wapen  was". 9°

88) A.W., Ing. st. 1839, no. 148. Men zie voor de nogal terughoudencle reactie van
Bosscha Ing. st. 1840, no. 44. Hij zond aan Van Gogh „met betrekking tot het be-
wuste huwelijk" een brochure, geschreven door een zekere V.P.V.K., onder op-
merking: „Maak uit die toezending niet op, dat ik aan de algemeene verspreiding
van het stukje de hand zou willen hebben; alle pogingen om het volk in beweging
te brengen zijn te gevaarlijk, om er ligtvaardig toe mede te werken". Minder fraai,
maar voor de gevoelens van die tijd typerend, was de uitlating van mr Van Heusden
in een brief  van 7 maart   1841   (Ing.  st.   1841,  no. 32): „Zouden wij welligt  het
concordaat ook al aan Henriette verschuldigd zijn; alle kwaad schijnt ons wel van...
d'Oultremont te komen".
89) L. Roppe, Een omstreden huwelijk; Koning Willem Frederik graaf van Nassau
en de Gravin van Nassau, geboren Henriette d'Oultremont de Wigimont (met een
voorwoord  door  prof.  dr.  L. J. Rogier) - Kasterlee   1962.
90) Rogier, t.a.p. Verder met betrekking tot genoemde reacties M. J. F. Robijns,
Radicalen in Nederland (1840-1851),  blz.  86  vlg.
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HOOFDSTUK VI

IN WOELIGE WATEREN

§ 1. Protestantse verdeeldheid

De   scheiding  van   Kerk en Staat   in   1795   \vas niet alleen   toe-

gejuicht door de rooms-katholieken en de protestantse dissenters,
maar had ook bij vele hervormden instemming gevonden. De aan-
vankelijke mening, dat voortaan elk kerkgenootschap geheel op
eigen benen zou moeten staan, had men evenwel bij de Staats-
regeling van  1801 weer laten varen: oude rechten en oude inkomsten
van de na genoemde scheiding ontvoogde Nederduits-Gereformeerde
Kerk werden haar toen toch weer gewaarborgd. Wel werden ook
nog in de daarop volgende jaren in vele plaatsen, waar de bevolking
overwegend rooms-katholiek was, de kerkgebouwen in het bezit van
de plaatselijke meerderheden gesteld en aan de hervormde minder-
heden nieuwe kerkgebouwen  toegezegd. 1 Een algemene reorgani-
satie van de eenmaal heersende Kerk bleef evenwel uit, totdat

koning Willem I daartoe het initiatief nam en als eerste inzet in
1814 een departement van Erediensten instelde. Aan dit departe-
ment werd als secretaris en adviseur voor de zaken van de hervormde
eredienst de heer J. D. Janssen verbonden, die reeds onder Lodewijk
Napoleon medegewerkt had aan het opstellen van een „concept-
reglement op de organisatie van het Hervormde Kerkgenootschap
in het Koninkrijk Holland".  Deze  nog  uit 1809 daterende plannen
kregen nu definitieve vorm en werden na enige wijzigingen in
1816 door de Koning goedgekeurd en als Algemeen Reglement
voor de Hervormde Kerk ingevoerd. Dat deze regeling van bovenaf
aan die Kerk moest worden opgelegd, was een gevolg van het feit
dat die Kerk niet in staat was op eigen kracht tot een oplossing
der moeil'kh

1J
eden te komen. Nog het meest verlangde men binnen

die Kerk naar rust en - in het besef dat in het Verenigde Konink-

1) P. Noordeloos, De restitutie der kerken in den Fransc;ten tijd (Nijmegen-Utrecht
1937).
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rijk het protestantisme het geloof van een minderheid geworden
was - naar eenheid naar buiten. De strijd die onvermijdelijk zou
zijn geweest, wanneer men zelf de reorganisatie ter hand zou
hebben genomen, werd door de nu gevolgde gang van zaken
vermeden. 2

Dat verlangen naar rust kwam ook tot uiting in het feit, dat het
door de Koning   in    1816   ingevoerde Algemeen Reglement   weI
uitvoerige regelingen voor bestuurlijke zaken gaf, maar zich niet
uitliet over de leer en de geloofswaarheden, de omschrijving en de
handhaving ervan. Wel wercl in 1816 tevens cen reglement vast-
gesteld, volgens hetwelk zij die als predikanten toegelaten wilden
worden, een verklaring afleggen moesten welke o.m. inhield, dat
men die leer aannam en hartelijk geloofde, „welke overeenkomstig
Gods Woorcl in de aangenomen formulieren (van Enigheid) is
vervat". Aan die redactie was uitdrukkelijk de voorkeur gegeven
boven de vroegere formulering, waarin gesproken was van formu-
lieren, die „in alles met Gods Woord overeenkwamen". Men meende
aldus de mogelijkheid tot een zekere vrijheid van leer te hebben

geopend, maar weldra zou blijken, dat daarmee ook de stof voor
onderlinge strijd was geleverd: had men nu door die verk]aring
af te leggen de leer der formulieren aanvaard, omdat (quia) zij in
overeenstemming was met Gods Woord, of slechts voor zover
(quatenus) zij met dat Woord in overeenstemming wasb

Toen het Algemeen Reglement ingevoerd werd en geruime tijd
daarna, stonden godsdienstig en theologisch protestants leven nog
sterk onder invloed van de Verlichting uit het einde van de voor-
gaande eeuw. Er was een stemming van gemoedelijke verdraag-

9 Uitvoeriger hierover H. A. M. Fiolet, Een Kerk iii o,trust om haar belijdenis;
een phaenomenologische studie over het ontstaan van de richtingenstrijd in de
Nederlandse  Herpormde Kerk (Utrecht-Nijkerk  1953).  Men zie verder  ook  voor  het
hierna volgende L. Knappert, Geschiedenis der Hervorinde Kerk onder de Republiek
en het Koninkrijk der Nederianden, 2 dln. (Amsterdam 1911-1912), Th. L. Haitje-
ma, De richtingen in de Nederlandse Hervormde Kerk (Wageningen z.j.) en de-
zelfcle schr. De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming ('s-Gra-
venhage 1964), blz. 75-180, L. G. J. Verberne, Geschiedenis van Nederland in de
jaren 1813-1850, 2e druk (Utrecht-Antwerpen 1958), dl. I, blz. 108-127 en dl. Il,
blz. 132; M. E. Kluit, Het Riveil in Nederland 1817-1854 (Amsterdam 1936);
N. K. van den Akker, Doortocht (De gang ran kerk en christendom door de wereld.1,
9e druk (Amsterdam 1967), blz. 151 vlg.
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zaamheid, waarbij men - zoals ook ds Van Heusden in zijn preek
van 19 november 1809 bij de inwijding van het nieuwe hervormde

kerkje van Hilvarenbeek had gedaan - zich als ideaal voor ogen
stelde een christendom dat weliswaar vasthield aan de oude, ge-
openbaarde waarheden, maar dan toch met enige correctie, ge-
baseerd op „gegronde kennis des verstands". Van een geleidelijke
verbetering van mens en maatschappij als gevolg van de opvoeding
der christenen tot „beschaafde en redelijke mensen" koestercle men

hoge venvachtingen. Deze zouden, naar men in brede kring meende,
op den duur vorm vinden in een uitgroei van de Hervormde Kerk
tot 6dn algemene Evangelische Kerk, die de organisatie van pro-
testants Nederland zou zijn en waarin elk „welmenend Protestants
belijder   van het Christendom" 3   onderdak zou kunnen vinden
zonder dat twisten over christelijke leerstukken de eensgezindheid
zouden verstoren. Ds Van Volkom, de mede-voorzitter van de
Maatschappij van Welstand, zou in het tijdschrift De Protestant
zich tot een kampioen van dat ideaal opwerpen door in 1824 uiting
te geven aan zijn mening, dat eigenlijk iedereen protestant was,
die „God, Deszelfs voorzienigheid, de onsterfelijkheid der ziel en
de goddelijke oorsprong van het Christendom" als onaantastbare
waarheden erkende. 4 Van streng-orthodox christelijke leerstukken
die de nadruk legden op zonde, schuld en goddelijke verlossing,
waren de oprichters van de Maatschappij aikerig. Dit verklaart ook,
dat de oudste zoon van ds Van Heusden, mr C. J. van Heusden,
zich op den duur tot een agnosticus zou kunnen ontwikkelen,
hetgeen er tenslotte zelfs toe leidde, dat zijn warme liefde voor de
Maatschappij die hij zelf mede-opgericht had, volledig zou uitdoven.

Met dat al waren en bleven er in de Hervormde Kerk ook stro-
mingen die geen genoegen wensten te nemen met de binnen die
Kerk heersende geesteshouding. Ook onder de Brabantse protestan-
ten zouden zij hun vertegenwoordigers vinden. Het zou ecliter
betrekkelijk lang duren voordat zij zich duidelijk ook binnen de
Maatschappij van Welstand zouden openbaren. Tegenover de

9 Vergelijk art 4. ran het eerste Reglement der Xlaatschappij.
') De Protestant, V, blz. 164-165. Alen zie ook m.b.t. tot de zeer ruime opvattingen
,·an ds Van Heusden zijn Kort Ondent,ijs in de Christelilke Godsdienst, naar de
Belijdenis  der  Hervormden,  2( druk ('s-Hertogenbosch   1834).
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inzichten van de oprichters en latere bestuurders van de Maat-
schappij, die op grond van de minderheidspositie waarin de protes-
tanten voor het merendee] in Brabant verkeerden, er steeds toe
geneigd waren tenville van de door hen zo gewenste eenheid alle
verschilpunten naar de achtergrond te schuiven en dan ook van
den beginne af aan meer open stonden voor oecumenische inzichten,
zouden pas in de tweede helft van de negentiende eeuw onder een

aantal op de Maatschappijhoeven geplaatste boerengezinnen on-
miskenbaar stromingen naar voren komen die van een geheel andere
gezindheid blijk gaven. 5

Elders in den lande zou die tegenstroming in de Hervormde Kerk
al veel eerder aan de dag treden. Al spoedig na 1816 kwam zij
tot uiting in liet Raveil, waarvan in ons land de bekende dichter
en historicus Bilderdijk de baanbreker werd en waarvan zijn leer-
lingen Da Costa en Abraham Capadose als voormannen naam
gemaakt hebben.   Van   dit   Rdveil   zou   sinds   1834 het tijdschri ft
Nederlandsche Stemmen het spreekorgaan worden. In de kringen
van dit R6veil ofenbaarde zich een verlangen naar een bewuster
Godsverering en warme geloofsovertuiging op de grondslag van

de oud-kerkelijke dogmatiek, waarbij een door de romantiek ge-
inspireerd gevoelselcment sterk naar voren kwam. Da Costa deed
in   1823   met zijn vlugschrift Bezwaren   tegen den geest der eettw

met felle afkeer en vaak bitter sarcasme een aanval op alles wat
door dc toen nog zo gezapige meerderheid binnen de Hervormde
Kerk op prijs werd gesteld. Vier jaren later publiceerde de Haagse

predikant ds Molenaar anoniem een Adres aan alle mijne Her-
vormde geloofsgenoten, waarin hij die hervormde predikanten, die
aan de formulieren van Enigheid niet meer als grondslag van het
geloof wilden vasthouden omdat -, maar slechts voor zover zil

met Gods Woord overeenstemden, van trouwbreuk beschuldigde.
Een ogenblik scheen toen het lont in het kruitvat geworpen te zijn,
maar omdat het Molenaar aan strijdbaarheid ontbrak, bleef de uit-
werking van de publikatie gering.

5) Op die verschillen onder de Brabantse protestanten is ook reeds gewezen door

J· J. 0. Goddijn, Katholieke minderheid en Protestantse dominant, Sociobgische
nawerking van de historische relatie tussen Katholieken en Protestanten in Neder-
land en in het bifzonder in de provincie Friesland (Assen 1957), blz. 87.
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Tegen Molenaars zienswijze kwam de Groningse hoogleraar prof.
Hofstede de Groot in verzet. Door anderen gesteund, ontwikkelde
hij  sinds   1834 de opvatting,  dat  in de plaats  van het „oeloof  des
verstands" en tegenover de kracht der dogma's een „geloof des
harten" moest komen, waarvan de aanhangers niet zozeer de leer
als wel de Heer zouden moeten zoeken. Daarmee zou De Groot
zelf een der voormannen worden van de zogenaamde Groninger
of evangelische richting die, vasthoudend aan het gezag van de
Bijbel en het bovennatuurlijk karakter van het Christendom, tevens
met de resultaten der moderne filosofie en de moderne kritiek
rekening wilde houden. 6 Deze richting wilde streven  naar een  op
humanistische grondslagen gebaseerd, alle tijden en volken om-
vattend Christendom. In dit opzicht werd door De Groot veel
verwacht van het volksonderwils, dat onder opvoeding van het
mensdom tot het Kindschap Gods z.i. ter wille van de volkseenheid
een liefdevolle verdraagzaamheid aankweken moest. In steele van
- zoals de Groninger richting verwachtte - een bijdrage tot ver-
zoening te leveren, werd door haar de tweespalt vergroot, want
zij kwam er openlijk voor uit, dat zij brak met de leer van de
Drieeenheid en verzoening en dat volgens haar de formulieren
van Enigheid slechts moesten worden toegepast voor zover zij met
Gods Woord overeenkwamen. Wel vond deze richting in brede

kring, vooral onder de ontwikkelde burgerij, aanhang. Op den
duur zou zij de Ir,egbereidster Irorden van het Modernisme, d.w.z.
die richting in de Hervormde Kerk die een volledige vrijheid van
denken, onbelemmerd door kerkleer en traditie, voorstond. Volgens

de aanhangers van deze richting moest liet dogma zich verant-
woorden „voor de rechtbank van de rede" en moest het Christendom

in overeenstemming met het moderne wereldbeeld worden gebracht.
Het Modernisme zou zich later de „vrijzinnige richting" noemen.

Bestreden werden deze opvattingen door een stroming van uit-
gesproken rechtzinnig karakter, die vooral steun vond in de
aristocratie en bij de kleine burgers en boeren. Een van haar eerste

woordvoerders zou zij vinden in de staatsman en stichter van de

') Nader hierover D. Langedijk, De geschiedenis ran het Protestants-Christelijk
onderwijs (Delft 1953), blz. 39 vlg.
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anti-revolutionaire partij, Groen van Prinsterer. Nadat deze reeds

sinds het einde der jaren '20 als anti-revolutionair in het tijdschrift
Nederlaudsche Gedachten zijn opvattingen krachtig naar voren had

gebracht, werd hij in 1833 gewonnen voor het R6veil. Sedertdien

stelde hij zich geheel in dienst van de verdediging der orthodox-
christclijke beginselen, zowel op kerkelijk als politiek gebied. 7  Het
ontstaan van al deze verscliillende richtingen binnen de Hervormde
Kerk leidde tot een steeds toenemende verdeeldheid. De hoop, dat
de Algemene Synode daaraan een einde zou maken, ging in rook
op   toen dit college   in 1835 verklaarde,   dat  van   haar   kant   geen

richtlijnen of beslissingen venvacht mochten worden.
Inmiddels   was   in    1834   in de Hervormde Kerk reeds   een   on-

lierstelbare scheur gekomen. Ontzet over het feit, dat vele her-
vormde predikanten steeds meer afweken van de oude orthodoxe
leer, orenlijk te kennen gaven de Bijbel niet meer als het absolute
Woord van God te erkennen en aan de formulieren niet of nauwe-

lijks  meer de hand hielden,  en  vol a fkeer  van  de  in   1807  -  niet
zonder verzet - ingevoerde evangelische gezangen,    was    op     13
oktober   1834   in het Groningsc Ulrum de streng-rechtzinnige   ds
De Cock met de gehele kerkeraad overgegaan tot het opstellen en
ondertekenen van een „Acte van Afscheiding of Wederkering",
d.w.z. afscheiding van hetgeen hij en zijn aanhangers noemden:

„de synodale hervormde of liberale  kerk  van   1816" en wederkering
tot „de grond der Vaderen", t.w. tot dc oude Gereformeerde Kerk,

welke  nog  in   1815 had bestaan.  Hij  was  in het voorgaande  jaar  al
door de classicale vergadering en in lioger beroep door het provin-
ciale kerkbestuur geschorst, nadat hij zich had verstout aan kinderen
uit andere gemeenten, o.a. uit Vierhuizen, waar zijn collega Du
Cloux predikant was, de doop toe te dienen. Wat zijn streng-

rechtzinnige opvattingen betreft, vond hij warme instemming en
steun bij ds H. P. Scholte, sinds 1833 predikant van de hervormde
gemeente te Doeveren en Genderen in Noord-Brabant. Ook deze
weigerde de evangelische gezangen te laten zingen en scheidde
zich   op   1    november   1834   af   van   wat   hij   noemde de „leugen-

propheten en Baiilpriesters" der hervormde „valse" Kerk.

9 Langedijk, a.ie., blz. 43 vlg.
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Het is hier niet de plaats uitvoerig in te gaan op de geschiedenis
van deze afscheiding. In verband met de historie van de Maat-
schappij van Welstand is het alleen van belang erop te wijzen,
dat elke vorming van een „gemeente van afgescheidenen" uiteraard
een verzwakking van de Hervormde Kerk betekende. De bestuurders
van de Maatschappij waren dan ook van zorg vervuld, dat de
afscheidingsbeweging van Scholte c.s. (het zogenaamde Sclioltianis-
me) ook naar het werkgebied van de Maatschappij zou overslaan
en daar de toch reeds zeer labiele, kleine hervormde gemeenten
onherstelbaar verzwakken zou. Er moest derhalve tegen worden
gewaakt, dat de boerengezinnen, waarmee die wankele gemeenten
reeds waren of nog zouden worden ondersteund, als „scheurmakers"
gingen optreden en aldus juist het tegenovergestelde bewerkten
van hetgeen de Maatschappij met hun plaatsing op de door de
Maatschappij aangekochte hoeven had beoogd: versterking van de
met ondergang bedreigde gemeenten.   In   1835   werd  dan  ook  een
aspirant-ondersteunde afgewezen, omdat hij „zedert eenigen tijd
tot de zoogenaamd Scholtiaansche partij (was) overgegaan en af-
scheiding van de gemeente gevraagd had". Toen „de sukkel zich
niet van zijnen boozen weg (wilde) bekeeren", kreeg hij op zijn
aanvrage om voor plaatsing op een hoeve van Welstand in aan-
merking te komen,  nul  op zijn request. 8

Nauwlettend werd ook het gedrag der reeds ondersteunden gade
geslagen.   In 1836 declden  mr  C.  J. van Heusden  en mr Moltzer,
van hun toen gehouden inspectiereis teruggekeerd, mede dat „de
bitse toon van de scherpe huisvrouw" van de ondersteunde op no.
18 te Nuenen huns inziens een bevestiging vormde van hetgeen de
plaatselijke predikant „al gezegd had". 9 Wat dat was blijkt uit  de
rest van hun bericht: de boer en zijn vrouw kwamen nog wel
trouw  in  de  kerk,  maar zij zongen geen gezangen  mee 10  en  uit
alles zou af te leiden zijn, dat zij zich weleens met de afgescheide-
nen zouden willen verenigen. Ook bij de boer op no. 11 te Nuenen
gingen, naar zij liadden gehoord, verschillende gezinsleden aan

8) A.W., Ing. st. 1835, no. 110. De bewmrdingen waren afkomstig van de plaatse-
lijke predikant.
9) A.W., Ing. st. 1836, no. 160*.
1°)  Hetzelfde werd bericht  in  1841:  A.W.,  Ing.  st.  no.  159.
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„dit euvel" mank. Indien bij zulke „stijfzinnige" ondersteunden

„liet zaad van het separatisme- zou opschieten, dan zouden zij
„geheel ongeschikt voor de Maatschappij" blijken. Ook andere

ondersteunden kwamen wegens het niet meezingen van de gezan-
"                             11

gen onder verdenking van „separatisme  te staan  , maar voorlopig
dreef deze bui over, al bleef het gevaar van afscheiding de bestuur-
ders met zorg vervullen.

Die zorg was des te meer gegrond, omdat al spoedig bleek, dat
het bestaan en de werkwijze van de Maatschappij sommige orthodox-

protestanten een ergernis was. In Nederlandsche  Stemmen  van   1837
verscheen naar aanleiding van de toespraak van prof. Bossclia in
de Algemene Vergadering  van   1836  een uitvoerig artikel, waarin
het protestantisme in Noord-Brabant op de korrel werd genomen. 12
Daarin werd „het zoogenaamd geloof der Noord-Brabandsche
Protestanten" aan de kaak gesteld als „over het algemeen daarin

gelegen, clat zij niet-Roomscli zijn, iets bloot negatiels" en dus „in
66n woord geen geloof te noemen". Volgens de schrijver kenmerkten
„zedenbederf en wereldsgezindlicid, vooral verslaafdheid aan ijdele
vermaken, hun wandel" en gaven zij „wei verre van het Protestan-
tismus in achting te brengen, bij de hen omringende Roomsch-
gezinden maar al te zeer tot lasteringen aanleiding". Hun streven

"
was „zicli alleen door materiele middelen staande te houden en
- zich met de „Roomschen" uitmuntend verstaande - „zich zoo-
veel mogelijk in ambten en bctrekkingen te dringen en door aan-
koop van vaste goederen hun invloed uit te breiden". Hun voor-
naamste grieven tegen de „Roomsche geestelijken" zouden    zijn,

„dat deze (te regt) het onchristelijk stelsel in het volksonderwijs,
hier te lande gevolgd, ten hoogste afkeuren, en dat zij zooveel in
hen is, ijdele vermaken als dansen, tooneelvoorstellingen enz. onder
de kudden trachten tegen te gaan". Verontwaardigd stelde de
schrijver vast, dat „verkondiging van Christus en Dien gekruisigd
bijna van geen enkele kansel meer gehoord" werd en dat „zelfs
op het uiterlijk gedrag van vele predikanten veel aan te merken"
was. Na daarna nog de rooms-katholieke geestelijken te hebben

u) A.W., Ing. st. 1852. no. 118.
12)  Nederiandsche  Stemmen  1837,  blz.  200  vlg.
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getypeerd als „menschen uit de geringste standen der maatschappij,
.zonder eenige wetenschappelijke opleiding , en gekenmerkt door

„onkunde, vleeschelijkheid en blinde geloofsijver", ging de schrijver
over tot een openlijke aanval op de Maatschappij van Welstand -

1„zekere Maatschappij van zich noemende Protestanten , aie voor-
namelijk Noord-Brabant tot haar werkterrein had gekozen. En hij
meende de bestuurders daarvan de vraag te moeten stellen: „Beijvert
gij U om Uw ondersteunden te doen begrijpen, dat, welk ook hun
uiterlijk gedrag geweest is, alle aardsche rampen en hun weder-

waardigheden enkel gevolg zijn der zondep". Daarvan was in elk
geval „geen spoor, geen zweem te vinden in de statuten der
Maatschappij" en onder verzekering, dat de materiele middelen,
die de Maatschappij toepaste, in plaats van te begrijpen, dat ge-
meenten alleen gesticht kunnen worden door uitstorting van de
Heilige Geest, hem deden gruwen, maakte de schrijver een ver-
gelijking tussen de „uiterlijke braafheid van zeker godsdienstig

"vernis, dat de Maatschappij kenmerkte, en een gepleisterd graf.
Voor mr C. J. van Heusden, destijds nog blakend van enthousi-

asme voor de Maatschappij, was deze kritiek aanleiding om, toen
11ij op 13 juni 1838 bij afwezigheid van de voorzitter en de mede-
voorzitter de Algemene Vergadering te Leiden voorzat, fel tegen
de  „Scholtianen"  van  leer te trekken. 13  Maar  bij de a]tijd  naar
eenheid strevende bestuurders van Welstand vond dat betoog maar
matige instemming. Op voorstel van mr Both Hendriksen besloot

de vergadering, dat de aanspraak pas in druk zou mogen worden

verspreid, wanneer het laatste gedeelte „voor zoover het geacht
(kon) worden eene wederlegging te behelzen van liet aangevoerde
tegen de Maatschappij in de Nederlandsche Stemmen, wat bekort
werd". 14 Het resultaat  was o.m.,  dat  mr Van  Heusden  van  mr
Both Hendriksen later nog een brief kreeg, waaruit zoals eerst-

genoemde aan ds Van Gogh schreef, „te zien (was), dat ik de eer
heb in ongenade te vallen bij de Scholtianen - en wie weet bij

1:') A.W., Ing. st. 1838, no. 55; J. 1838, blz. 51.
14) A.W., Notulenboek I, blz. 282. Hij was, schreef mr Both Hendriksen in 1850:
A.W., Ing. st. no. 138, „wat lang van stof" geweest en de -aanspraak" beviel niet.
Ondanks de aangebrachte veranderingen bedankte toch een der Utrechtse corres-
pondenten: A.Ii'., Ing. st. 1839, no. 5.
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hoe velen meer nog, die zich echter nog geen Scholtianen willen
genoemd hebben". 15 Uit wiens koker het artikel in Nederlandsche
Stemmen stamde, kan gemakkelijk afgeleid worden uit een brief
van tien folio-vellen, die ds Scholte op 21 februari 1842 uit Utrecht
schreef n.a.v. een door hem ontvangen opwekking om lid van
Welstand te worden. 16 Hij bedankte daarvoor o.m. omdat  „het
Koninkrijk van Christus niet van deze wereld zijnde, ook niet met
wereldsche middelen kan in stand gehouden worden". Voorts
schreef hij, dat „de ware Christenen" niet met geld behoren te
strijden, maar „met het zwaard des Geestes hetwelk is Gods
Woord" en dat het enige geoorloofde middel dus was „te zorgen,
dat het zuivere Evangelie, door waarlijk aan den Heere overgegeven
Leeraars, te midden van het Pausdom verkondigd" werd. Toen hij
gedurende elf maanden als lid der Compagnie Leidse Jagers in
„het bij uitstek paapse gedeelte" van Noord-Brabant gelegerd was,
had hij „met opmerkzaamheid de Protestanten en Roomschen

gadegeslagen en ondervonden, dat het ongeloof en de ongods-
dienstigheid der eersten een krachtige drangreden was, om de
Roomschen in het denkbeeld te bevestigen, dat de Protestanten
liet allerheiligste geloof der apostolische Kerk verloochend hadden".

Het   vertrek   van ds Scholte   in   1847 naar Noord-Amerika   be-
tekende geen verzwakking van dergelijke aanvallen op de Maat-
schappij van orthodox-protestantse zijde. Nog in 1852 werd op-
gemerkt, dat „een zekere richting in de Protestantsche Kerk met het
Ultramontanisme schijnt te wedijveren om de Protestantsche Maat-
schappij en (dergelijke) vereenigingen in een ongunstig licht te
plaatsen ten einde hare bloei te ondermijnen, hare kracht te ver-
lammen, hare welgemeende pogingen tegen te werken...   Zij

18) A.W., Ing. st. 1839, no. 6.
16) A.W., Ing. st. 1842, no. 37A (afschrift). Vermoedelijk is deze brief het „curieu-
ze" schrijven, waarop mr Both Hendriksen doelde, toen hij in een brief van 31 mei
1842 (Ing. st. 1842, no. 153) aan ds Van Gogh schreef „van de afgescheiden Predi-
kant Scholten een antwoord op onze circulaire bekomen" te hebben, „eerst in
schrift, naderhand als uittreksel uit het orgaan der afgescheidenen De Reformatie
onder den titel Redenen z)ner weigering om lid te worden". Volgens een latere
brief van mr Both Hendriksen (lng. st. 1849, no. 41) rekende hij zichzelf tot „de
stillen en anti-revolutionairen ; en hij schijnt nauwe betrekkingen met ds H. P.
Scholte te hebben onderhouden, hetgeen de uitval van mr Van Heusden in zijn
brief  aan  ds  Van  Gogh  over de ,,Scholtianen" kan verklaren.
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spreekt in Protestantsche dagbladen en tijdschriften steeds hatelijk
van geheime genootschappen en stelt deze laatste voor als nederige
dienaressen van de dus genaamde Groninger School". 17 Er was voor
de Maatschappij dus wel alle reden om ten aanzien van de ver-
schillende, zich in de Hervormde Kerk openbarende richtingen de
grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten en door tactisch
beleid te voorkomen in de ene of andere richting te worden mee-
gesleurd. Toch zou zij eens gedwongen worden om openlijk te
kiezen, en wel toen zich onder een aantal ondersteunden duidelijke
tendenzen tot afscheiding openbaarden. Maar dit komt later ter
sprake.

§ 2. Ontevredenheid in protestantse kring over de werking der
Maatschappij

Na het uitbreken van de Belgische opstand was er voor de noorde-

lijke katholieken een periode van gedwongen rust aangebroken,
omdat zij wegens hun houding in de daaraan voorafgegane tijd door
de regering nauwlettend in het oog gehouden werden en er daar-
door weinig mogelijkheid voor anti-gouvernementele acties be-
stond. 18 In de Noordelijke Nederlanden wenste de regering v66r
alles rust. Het streven om elke strijd tussen katholieken en protes-
tanten zo veel mogelijk te voorkomen is dan ook ongetwijfeld de
reden geweest, waarom men het ongewenst heeft geacht de toespraak
van   ds Van Heusden   tot de Algemene Vergadering  van    1833   in
druk te verspreiden; men wilde alles vermijden wat bij de katho-
lieken aanleiding tot aanstoot geven kon. We weten al, dat deze
rust zelfs voor verscheidene leden reden was om voor het lidmaat-
schap van de Maatschappij te bedanken. In protestantse kring won
de overtuiging veld, dat met de afscheiding van Belgie het grootste
gevaar voor het protestantisme in de overwegend rooms-katholieke
delen van het aan de regering trouw gebleven gebied nu wel
definitief was geweken. Nederland was weer een land waarin de

11) A.W., Ing. st. 1852, no. 351.
18) Witlox, De Katholieke Staatspartij, dl. I, blz. 254 vlg.
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protestanten de mecrderheid uitmaakten en het feit dat de katho-
lieken zich stil hielden, gaf vertrouwen, dat een nieuw tijdperk
ingetreden  was. 19

Wie er aan protestantse zijde zo over dacht, werd uit die droom
op bijzonder onaangename wijze gewekt, toen in 1835 Le Sage
ten Broek het katholieke stilzwijgen verbrak. Met behulp van een
nieuw tijdsclirift, Catholijke Nederlandsche Stemmen genaamd,
stelde hij ineens weer alle oude grieven en eisen aan de orde. Reeds
de naam van dat blad klonk de protestanten als een uitdaging in
de oren, want die naam bracht duidelijk tot uiting, dat het tijd-
schrift een tegenlianger wilde zijn van (le sinds het vorige jaar
verschijnende Nederlandsche Stemmen van de rechtzinnig-protes-
tanten. Zonder lang dralen reageerde op 23 mei 1835 laatstgenoemd
blad met een fel artikel op de verschijning van Le Sage's tijdschrift.
Met diepe verontwaardiging werd in Nederlandsche Stemmen

gewezen op „de dagelijks in Oud-Nederland toenemende overmagt
ener Kerk, die door den vleeschelijken arm harer hierarchie ge-
schraagd, slechts behoefde te eischen, om gehoord, om aanhoord,

.om verhoord te worden en daarmee was de strijd van voor de
Belgische opstand tussen protestanten en ultramontanen opnieuw
ontvlamd.

Het katholieke ontwaken vond ook spoedig in de gelederen
van de Maatschappij weerklank. Een in 1836 ingestelde Commissie
van Correspondentie kreeg opdracht de ledenwerving krachtig ter
hand te nemen. Reeds in een van haar eerste circulaires sloeg zij
een   toon   aan die duidelijk bewijst,   dat   de   nog   in    1833   in   acht

genomen angstvalligheid volledig afgedaan had. 20 Was het toen
aan ds Van Heusden nog min of meer euvel geduid, dat hij er
openlijk voor uit gekomen was dat de Maatschappij om de kleine
protestantse gemeenten in Brabant „in getal van leden te doen
toenemen" van elders „geschikte huisgezinnen naar zulke hulp-

.
behoevende gemeenten verplaatste , thans werd in genoemde

19) Widox, a.w., blz. 272. Daarmee in overeenstemming schreef J. de Bosch Kemper
in Geschiedenis van Nederland na 1830, dl. II (Amsterdam 1882), blz. 412: „De
Ultramontaansche oppositie  was  na de algemeene nationale geestdrift  in   1830   en
volgende jaren bijna geheel onderdrukt".
20) A.W., Ing. st. 1838, no 7.
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circulaire het „overbrengen van min gegoede Protestantsche huis-
gezinnen" naar door de Maatschappij aangekochte eigendommen
in zulke gemeenten als enig doel van de Maatschappij genoemd.
De commissie deinsde er zelfs niet voor terug met diepe veront-
waardiging  op te merken, „dat... langs  zoo  meer, niet slechts  in
enkele kleine Gemeenten aan de grenzen des Lands, maar ook
in meer aanzienlijke en meer binnenlandse gelegene, zich sporen
vertoon(d)en van eene geweldadige hand, die werkzaam (was) om
het gebouw van Evangelische Godvereering, door onze Vaderen
in Nederland gesticht, te ondermijnen". Wat ds Van Heusden in
1833 had gezegd, was daarmee in vergelijking nauwelijks aanstoot

gevend te noernen.
Wie wil weten, hoe Bosscha in 1837 over het „opdringen der

., „rooms-katholieKen clacht en zich daarover uitliet, die leze zijn
toespraak tot de Algemene Vergadering van 24 mei 1837:

„In de streken, waar de bevolking (der Protestantsche Ge-
meenten) de minderheid uitmaakt, gaan de grondeigendom-
men meer en meer uit handen van protestanten in andere
over;... ook in het afgelopen jaar heeft meer dan 66n hamer-

slag, waardoor eene verandering werd aangekondigd van
grondbezit, ons in de ooren moeten klinken, als wierd er een
spijker geslagen in de doodkist eener Protestantsche Gemeente.
Wanneer wij allerwege in ons Vaderland nieuwe kerkgebou-
wen zien verrijzen voor de eeredienst van Rome, dan is het
een pijnlijk gevoel... het voorgevoel te moeten ontwaren, dat,
waar wij dien statelijken tempel zien verrijzen, eenmaal het
Te Deum zal worden aangeheven, wanneer er de doodsklok
luiden  zal  over de Protestantsche Gemeente"! 21

Bosscha's „aanspraak" tot de Algemene Vergadering van 1839
te Haarlem is, hoewel gedrukt en in groten getale verspreid, niet
bewaard gebleven.22 Het feit evenwel, dat hij bij het inzenden van
de tekst voor de druk op 10 juli 1839 schreef van het woord
„afgod" moeilijk te kunnen afstappen en daarover bij de correctie
der drukproeven nog eens te zullen nadenken, kan veel doen

m) A.W., Ing. st. 1838, no. 35 (bijlage); De Katholiek, XVIII (1850), blz. 43.
22)  A.W.,  Notulenboek  I,  blz.  289; Ing.  st.  1839 en 1840, passim.
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vermoeden. 23 Het bewijst overigens  ook,   dat deze sinds   1837
aangeslagen strijdbare toon toch niet bij alle leden van Welstand

instemming vond en dat er bestuurders waren die matiging op prijs
bleven stellen. Ik signaleer laatstgenoemd streven reeds hier, omdat

gedurende het gehele bestaan van de Maatschappij er onder de
leden telkens weer een stroming blijkt te hebben bestaan die van
felle anti-katholieke acties niets wilde weten. Die remmende invloed
die reeds doorschemert in Bosscha's brief  van   10  juli  1839,  zou  de
Maatschappij in latere jaren het mikpunt maken van heel wat
kritiek. Maar voorshands zouden de felle anti-katholieken nog in
de Maatschappij ook hun tehuis zoeken en aan hun wensen kwam
de toon van de door de Maatschappij verspreide circulaires en
die van de „aanspraken" uit het laatst van de jaren '30 in belangrijke
mate tegemoet. Hoeveel weerklank die strijdbare toon vond bij
talrijke, door het katholieke ontwaken opgeschrikte protestanten,

blijkt  uit de ledenaanwas: het getal leden ging sinds 1837 ineens
weer met sprongen omhoog!

Wanneer men de berichten over de toeneming van leden in bijna
alle noordelijke provincies overziet, valt het op, dat in Noord-
Brabant zelf de oogst van nieuwe leden maar klein bleef. Men kan
natuurlijk redeneren, dat het getal protestanten in Noord-Brabant
zo klein was, dat daar ook geen grote oogst was te verwachten.
Maar ongetwijfeld waren er ook andere oorzaken.

Allereerst is het opvallend, dat telkens weer in brieven, afkomstig
van leden in Brabant, de hoop uitgesproken werd dat hun betrek-

kingen met de Maatschappij niet aan de grote ]dok zouden worden
gehangen. Zelfs een man als ds Kremer te Veldhoven die in een
brief  van  28  juni 1830 schreef,  dat hij overal  waar  hij had gestaan,
zeer wel met de „Roomsch-gezinden" had kunnen harmonieren,
verzocht juist daarom te voorkomen, dat zijn activiteiten voor de
Maatschappij bekend zouden worden. 24 Diezelfde vrees  zal  ook
heel wat andere protestanten in Brabant ervan hebben teruggehou-
den zich bij de Maatschappij aan te sluiten.

23) A.W., Ing. st. 1839, no. 117. In diezelfde brief deelde hij mee het woord „on-
kruid" door een zachtere uitdrukking te hebben vervangen. Vermoedelijk sloeg deze

typering op de Afgescheidenen.
24) A.W., Ing. st. 1830, no. 8.
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Daar kwamen nog andere omstandigheden bij, die voor leden-
aanwas in Noord-Brabant weinig bevorderlijk waren. Hoe vreemd
het ons tegenwoordig ook in de oren moge klinken: een jaarlijkse

contributie van f 5,25 (in eens in het begin van elk jaar op te
brengen), was destijds  een niet gering bedrag. 25  Ik kom daarop
zo  dadelijk nog terug in verband  met de oprichting  in   1844  van
een protestantse vereniging die het met veel succes over een andere

boeg gooide door van haar - aanvankelijk vooral Brabantse - leden
een  ekelijkse bijdrage van enkele centen te vragen.

Misschien echter school de hoofdoorzaak van de geringe leden-
aanwas in Brabant zelf in het feit, dat hetgeen de daar wonende

protestanten van de werking van de Maatschappij zagen, haar weinig
aantrekkelijk maakte. Ik heb er reeds opgewezen, hoezeer de Maat-
schappij met haar geldmiddelen woekeren moest. Niet alleen moest
zij  telkens weer verzoeken om ondersteuning afwijzen 26,  maar  als

zij hielp, was het vaak nog met onvoldoende middelen. Wel bracht
de nieuwe ledenaanwas mee, dat de kas der Maatschappij niet
onbelangrijk werd versterkt, maar daartegenover stond dat het onder-
houd en herstel van de reeds aangekochte boerenhoeven in de jaren
dertig steeds hogere eisen aan de kas begonnen te stellen. Om
geregeld boerenbedrijven van voldoende omvang aan te kopen ont-
brak het nodige geld, nog daargelaten dat men vaak niet over
voldoende middelen beschikte om de op die bedrijven geplaatste
personen tegen armoede te vrijwaren. De protestanten in Noord-
Brabant die met eigen ogen die armoede aanschouwden, waren
over de werking der Maatschappij dan ook vaak weinig te spreken.
Misschien waren zij het in hun hart wel eens met die leden in de
noordelijke provincies die, blijkens verscheidene brieven, de jaar-
lijkse contributies wilden verhogen, maar meestal waren zijzelf niet
in staat zulke geldelijke offers op te brengen.

Het feit, dat juist in Brabant de protestanten zich veelal van
deelneming aan de Maatschappij ontliielden, blijkt aan de leden

") De contributies werden door de correspondenten geind en afgedragen aan de
ringbestuurders, die elk jaar hun afrekeningen toezonden aan de Commissie van
Bestuur (later de Permanente Commissie) in Brecla. Elke portefeuille met ingekomen
stukken bevat talrijke afrekeningsstaten.
26) De Portefeuilles met ingekomen stukken en oude jaarverslagen bevatten daarvan
vele bewijzen.
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elders in den lande niet te zijn ontgaan. Op 26 maart 1833 schreef
ds De Kanter uit Den Briel, kennelijk door die afzijdige houding
geprikkeld: „Hetgeen mij dagelijks meer verwondert is, dat de
Noordbrabanders van oorsprong, leeken zoowel als Predikanten,
zeer tegen de Maatschappij vooringenomen blijven en, zonder iets
bij te dragen, anderen nog aftrekken". 27  Nog  in een brief  van
28 maart 1851 klaagde mr Both Hendriksen over „de godsdienstige

onverschilligheid en weinig broederlijke zin van vele vermogende
Protestanten in Noord-Braband". Hij voegde daaraan toe: „Indien
men zelfs in Noord-Braband zoo weinig gesecondeerd wordt, als
men de uitzigten van slagen geheel ziet in duigen vallen, dan valt
het  moeijelijk  met denzelfden ijver  vol te houden". 28  Zij  die  de
protestantse Noord-Brabanders hun lauwe houding tegenover de

Maatschappij verweten, begrepen kennelijk niet, dat voor die pro-
testanten de vaak teleurstellende resultaten van de verleende onder-

steuningen een reden tot ergernis waren.

Op liun beurt onderkenden echter de Noord-Brabantse protestan-
ten onvoldoende, dat door die ondersteuningen menige hervormde

gemeente van een dreigende ondergang was gered: zie bijlage I.
Maar dat was ook niet voor directe waarneming vatbaar. Wat die
protestanten wel zagen waren vooral de mislukkingen, want zoals

altijd trokken deze de aandacht, ook omdat de goedgeslaagde onder-
steuningen zeldzaam waren en uiteraard geen reden tot klachten

gaven. Protestantse gemeenten die aanvankelijk vol dankbaarheid
hadden gezien, dat de Maatschappij te hunner ondersteuning een of
meer boerenhoeven aankocht en daarop boerengezinnen plaatste, za-
gen niet zelden die boeren afdalen tot kandidaten voor ondersteuning
door de diaconie. De drama's die ontstonden, wanneer de Maat-
schappij, na eerst vele jaren geduld te hebben betracht, tot kracht-

dadige maatregelen overging en de „ondankbare" boerengezinnen,
die nog nimmer aan hun geldelijke verplichtingen hadden voldaan,

29van de hoeven verwijderde, riepen spanningen op.
2,) A.W., Ing. st. 1834 no. 26.
28) A.W., Ing. st. 1851, no. 62.
29)   A.W.,   Ing.   st.    1851,   no.   33: „De vader was verpletterd, zijne zes kinderen
stonden schreyend om hem heen en niemand, die een hart van menschenliefde be-
zat, kon daarbij ongevoelig blijven". Zie ook Ing. st. 1848, no's 49, 100 en 101 be-
treffende verwijdering van een gezin met zes kleine kinderen van wie er twee ziek
waren, en Ing. st. 1866, no. 94.
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Hierv66r vermeldde ik al de mislukkingen van de ondersteunin-
gen no.'s 9, 11 en 22, respectievelijk in Halsteren (in 1831), Nuenen
(in  1834) en Bergeyk  (in  1836).  Een bron van voortdurende zorgen
werd sinds 1838 de jonge boer op ondersteuning no. 21 in Vorsten-
bosch onder Dinther. Nu bedenke men, dat er destijds nog geen
enkele sociale voorziening bestond om boeren die met hun hoeven
jok hun bestaansgrond hadden verloren, op te vangen. Pogingen
om zulke boeren terug te zenden naar hun gemeente van herkomst
mislukten veelal. 30 De tonelen waarmee de verwijderingen dikwijls
gepaard gingen, wekten deining in brede kring. Niet zelden kozen
de dorpsgenoten partij voor de door de Maatschappij van zijn
hoeve afgezette boer, en zijn opvolger had dikwijls te kampen met
vijandigheid van de buurt. 31 Daarenboven bleek in de praktijk de
vrees niet altijd ongegrond, dat een van de hoeve verdreven gezin
„tot het Romanisme" zou vervallen, nadat het door de plaatselijke
predikant niet van de dreigende ondergang gered had kunnen
worden. 32 Wel sprong menige domind  voor zulk een gezin bij  de
Maatschappij in de bres, maar zelden had zo'n predikant succes,
wanneer aan het geduld der Permanente Commissie een einde was
gekomen. Dan richtte zich de verontwaardiging over de verwijdering
van de boer ook nog tegen de predikant zelf en tegen de kerkeraad
van de plaatselijke hervormde gemeente die door de ontoereikende
middelen van de diaconiekas nauwelijks iets kon doen om het van
de hoeve afgezette gezin ertegen te behoeden, dat het voortaan als
bedelaars langs de liuizen moest gaan. 33 In zulke gevallen werkten
de pogingen van de Maatschappij de protestantse gemeenten te
steunen volkomen averechts!

30) Toen dit eens wel gelukte, zij het met bijzonder veel moeite, kreeg de diaconie
der gemeente die met de weggezonden boer „ondersteund" was geweest, van het
armbestuur van de nieuwe plaats van vestiging de rekening gepresenteercl: A.W.,
Ing. st. 1854, no. 37.
31) A.W., Ing. st. 1851, no. 131: hier liep de eerste poging om de te ontruimen
hoeve in bezit te nemen uit op een gevecht en beledigingen door de buren; Ing. st.
1852, no. 218; 1854, no. 152.
32) A.W., Ing. st. 1851, no's 30 en 266; 1857, no. 153.
33) A.W., Ing. st. 1849, no. 238; 1851, no. 11: „Wat moet ik nu, als ik verhuizen
moet,... mij zelve  tot de armen begeven en brood bedelenl";   1851,  no.   60:   voor
de boer moet bij verwijdering van de hoeve „de vrije lucht zijn woning zijn"; 1851,
no. 245; 1852, no. 22.
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Dat men elders in den lande de Brabantse protestanten lauwheia
en onverschilligheid verweet, vond niet alleen zijn reden in hun
negatieve houding tegenover de Maatschappij en hun weigering
terwille van de goede verhoudingen met hun rooms-katholieke om-
geving het Ultramontanisme openlijk te bestrijden. Door de klein-
heid van de hervormde gemeenten in Brabant was het kerkbezoek
er niet groot. 34 Uiteraard werkte  dit  nu niet bepaald een groot

enthousiasme in de hand bij de voorgangers van zulke gemeenten.
In 1841 schreef mr Both Hendriksen: „E6n sermoentje wordt er
gehouden en dan is het wel - zulks wordt enigszins gesterkt door
enkele officieren van godsdienstigen zin, die in Noord Braband
in cantonnementen lagen en hiervan een dergelijk getuigenis ga-
ven". 85 Niet zo erg klein was het aantal predikanten, voor wie het
wonen op een mooie pastorie met grote min meer aantrekkelijkheid
bezat dan de uitoefening van hun ambt. Veel tijd moesten zij
besteden aan de materiele verzorging van hun gezinnen; zij leefden
door  de  week  vaak als hereboeren. 36 Men sprak  in het noorden
des lands dan ook wel ietwat smalend van „een Meyerijsch
Domin6tje"  om zu]ke predikanten te typeren. 37  Die  lauwheid,

gevoegd   bij   het   feit dat, zoals   mr Both Hendriksen   in    1843   op-
merkte, bij velen de indruk bestond dat „de Protestantsche Maat-

schappij niet veel nut deed, zich bijna altijd in de aankoopen liet

54)  Men  vergelijke de toestand  in Lage Mierde.  In 1842 bestond  de herv. gemeente
van Alphen alleen nog uit een oude heer met twee kinderen (A.W., Ing. st. 1842,
no.   200)  en  in   1847 de gemeente Heeswijk  uit een kinderloos echtpaar.   In   1845
schreef ds Leyds te Hoogeloon, dat de gemeente Eersel nog slechts 66n protestants
gezin telde, bestaande uit de notaris De Bie met zijn neef (Ing. st. 1845, no. 192).
Deze gemeente werd toen door de Maatschappij met twee boerengezinnen onder-
steund (no's  118  en  127), maar notaris De Bie kreeg ongenoegen  met de predikant
en ging voortaan  naar  de  kerk in Bergeyk, terwijl  de  ondersteunde  op  no.   118  zich
van zijn gemeente afwendde. Toen daarop de kerkeraad van Hoogeloon bepaalde,
dat de predikant dan maar om de vier weken in plaats van om de veertien dagen in
Eersel moest gaan preken, stuitte dit op heftig verzet van de ondersteunde op no.
127.  Men  zie het inspectierapport  uit  1862,  fol.  7.
35) A.W. Ing. st. 1841, no. 4. Vermoedelijk doelde mr Both Hendriksen met die
door hem genoemde oud-officieren  o.a.  op  ds  H. P. Scholte,  die  in   1830 als Leids
student onder de wapenen gekomen was.
36) A.W., Ing. st. 1851, no. 55. In deze brief deelde ds Leyds mee, dat hij voor zijn
gezin een koe moest houden. In zijn „zeer groote tuin" en op bijgepacht land pootte
hij aardappelen; voor de verkrijging van de nodige mest had hij naast enige geiten
ook een koe nodig.
31) A.W., Ing. st. 1845, no. 65.

209



bedriegen en geen solide eigendommen bezat", bracht sommige
leden ertoe de vraag te opperen, of „Noord-Braband geen onhoud-
bare post (voor het protestantisme) was", en of men dus niet beter
„daar kon terugtrekken, om zich in betere stelling te vereenigen". 88
In  1848  zou  zel fs beweerd worden,  dat  men  de  in de ringen bijeen-
gebrachte contributies veel beter elders dan in Brabant en het Land
van  Maas en  Waal  kon gaan gebruiken. 39

Er Ii·aren meer zaken waarover ontevredenheid bestond. 4°  In de
Algemene Vergadering  van   1839 in Haarlem  werd naar aanleiding
van de daar vernomen kritiek een commissie ingesteld die op grond
van art. 3 van het reglement speciaal haar aandacht zou gaan wijden
aan de bevordering van de godsdienstige en zedelijke belangen der
ondersteunden. De commissie informeerde enige jaren achtereen
bij de plaatse]ijke predikanten naar de wijze, waarop de „onder-
steunde" gezinnen ter kerke gingen, de catechisaties bijwoonden
en de huise]ijke godsdienst verrichtten. 41 Zij zorgde ook voor bijbels,

gezangboekjes, bijbelse almanakken, boekjes van het zendelings-
genootschap en stichtelijke tractaatjes. Tijdens een inspectiereis  in
1841 wees ds R. A. van Heusden uit Oisterwijk, die lid van die
commissie was, de ondersteunden speciaal op hun plicht om o.m.
„voor hunne Roomsche mede-Christenen voorbeelden te zijn van
deugd en braafheid en door een waarlijk Christelijk gedrag zich
dankbaar te betoonen jegens hunne weldoeners". 42

In  de Algemene Vergadering  van   1840 te Arnhem 43 traden  de

38)  A.W., Ing. st.  1843, no. 46.
39) A.W., Ing. st. 1848, no. 75.
40) A.W., Ing. st. 1841, no. 4.
11) J. 1841, blz. 41. Zie voor de rapporten: A.W., Ing. st. 1841; no. 159; ,1. 1842,
blz. 57; Notulenboek 1, blz. 249, Ing. st. 1839, no. 107; ./. 1839, blz. 62. Leden van
de commissie werden mr Both Hendriksen te Utrecht, W. Scholten te Delft en ds
R. A. van Heusden te Oisterwijk. Na het overlijden van laatstgenoemd lid op 31 mei
1842 werd in de daardoor ontstane vacature niet meer voorzien: Ing. st. 1842, no.
190.

42) A.W., Ing. st. 1842, no. 185; zie voor een verslag van een drietal inspectietoch-
ten  in  1839:  A.W.,  Ing.  st.   1839,  no's   177,   178  en   180.  In het archief  van  de
Maatschappij van Welstand zijn in aparte portefeuilles bewaard gebleven de rap-
porten van de inspectietochten uit 1830, 1833, 1835, 1837, 1839, 1841, 1843 - 1845,
1847-1853, 1855-1864, 1867, 1869, 1871-1878. De inspecties van 1838 en
1840 werden een jaar uitgesteld: J. 1839, blz. 1 en Ing st.  1840, no. 153.
43) Gehouden in een der bovenzalen van de Grote Societeit aan de Koningstraat:
A.W., Ing. st. 1840, no's 85 en 153.
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verschijnselen van een toenemende ontevredenheid duidelijk aan
het licht. Als woordvoerder van de verontrusten wierp zich toen op
de voorman van de Groninger richting, prof. Hofstede de Groot.
Hij wenste een onderzoek ingesteld te zien naar de vraag, „of de
Maatschappij niet op andere wijze ten nutte van het Protestantisme
werkzaam zou kunnen zijn tegen het voortdringen der Roomsche
Kerk". Mede namens de Utrechtse predikanten wilde hij:

„ i.    dat de Maatschappij hare ondersteuningen minder bepaalde-
lijk aan den landbouw zou verbinden, maar tot het onder-
nemen of doorzetten van allerlei ambachten, neringen of
bedrijven, ook in de steden Protestantsche huisgezinnen of
jong gehuwden bevorderlijk zou zijn; dat zij logementen zou
aankooren, tol]en pachten en van andere broodwinning zich
zou verzekeren ten behoeve van Protestanten;

2. dat jonge lieden, deels uit de Godshuizen, deels anderen,
door de Maatschappij zouden opgekweekt worden 't zij tot
handwerkslieden voor bedrijven, waarin het aan Protestanten
ontbreekt, 't zij tot dienstboden, waartoe zij zouden behooren
aangemoedigd te worden door eenig bijslag tot hun loon of
door bijzondere giften;

3. dat de Maatschappij overal werkzaam zou zijn en niet alleen
in kleine gemeenten; voorts dat zij zou pogen gemengde
huwelijken te voorkomen of zou verhoeden, dat dezelve voor
de Roomsche kerk gunstig wierden, anti-Roomsche geschrif-
ten, tractaatjes en onderwijsboeken, bijbelse en evangelische

geschriften onder Roomschen zou gaan bevorderen; ijveren
zou tegen het concordaat en tegen elke maatregel om het
lager onderwijs aan het toezigt der landsregeering te ontrek-
ken". 44

Ten slotte zou de eis moeten worden gesteld, dat de Staat bij het
aanstellen van rooms-katholieke priesters dezelfde waarborgen zou
eisen als welke van andere gezindten werden gevorderd. Met klem
stelde prof. De Groot de vraag, waarom gemengde huwelijken altijd
in rooms-katholieke kerken gesloten plachten te worden en waarom

11) A.W., Ing. st. 1841, no. 160.
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kinderen uit zulke huivelijken altijd alleen maar in zulk een kerk
werden gedoopt. Ook daartegen zou de Maatschappij moeten gaan
ijveren.

Dat in de brief, waarin al deze eisen naar voren kwamen, ver-
klaard werd voorshands nog geen nieuwe vereniging te willen
stichten, was wel een teken aan de wand. Maar als men weet, dat
de voorzitters van de Maatschappij vele malen in hun „aanspraken"
erop gehamerd hebben, dat de Maatschappij wars was en wars
moest b]ijven van elk streven naar „proselyten-makerij", dan is het
niet anders dan begrijpelijk, dat de nieuwe richting waarin Hofstede
de Groot de Maatschappij van Welstand wilde dringen, op ernstige
tegenstand stuitte. De Algemene Vergadering van 1840 achtte het,
mogelijk in verband met die toespe]ing op het stichten van een
nieuwe vereniging, gewenst de voorstellen in handen van een
speciale commissie te stellen. Deze bracht verslag uit in de Algemene
Vergadering  van  6  juni   1841 te Dordrecht. 45 Besloten  werd  toen
voorlopig niets te veranderen. Voor prof. Bosscha was een en ander
aanleiding om in de Algemene Vergadering van het daarop volgende
jaar, op 25 mei 1842 te Utrecht gehouden, nog eens uitvoerig het
verschil uiteen te zetten, „waarop de Maatschappij thans staat in
vergelijking met den tijd harer stichting". 46 Omdat wij de volledige
tekst van die rede niet kennen, weten wij ook niet, wat dat verschil
precies was. Misschien betrof het alleen een openlijker optreden
en minder angstvalligheid om aanstoot te geven aan de katholieken.
De Groninger leden van de Maatschappij gaven evenwel duidelijk
blijk in de afwijzing van hun voorstellen niet te willen berusten. 47
Weldra zou blijken, dat hun opmerkingen over een nieuwe ver-
eniging niet als een holle beclreiging waren bedoeld. Voor Ameshoff
te Amsterdam was het verloop van deze zaak aanleiding om in een

e)  In de Algemene Vergadering van  1840 was de voorkeur aan Middelburg gegeven
maar bij onderzoek bleek, dat men dan op maandag aldaar had moeten aankomen
en  pas op vrijdag  d.a.v.  weer had kunnen vertrekken:  A.W.,  Ing.  st.  1840,  no's  153
en 226. Hoewel dit bezwaar later verviel,  werd de Algemene Vergadering  van  1841
toch in Dordrecht gehouden, in het „Hof van Holland" bij de St. Janspoort: A.W.,
Ing. st. 1841, no's 84, 116 en 162.
48) A.W., Ing. st. 1842, no. 183. Genoemde vergadering vond plaats in de Remon-
strantse kerk aan de Nieuwe Krommegracht, omdat de St. Janskerk onvoldoende
ruimte bood: Ing. st. 1842, no's 68 en 109.
w) A.W., Ing. st. 1842, no. 194.
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van zijn laatste brieven zijn ernstige bezorgdheid uit te spreken

over hetgeen hij noemde de „zoo groote onverzigtigheid en zoo
eenzijdige overdreeven ijver der Groningen Heeren". 48 Hoe moeilijk
het was laatstgenoemden van hun eenmaal ingenomen standpunt
af  te brengen, bleek  in de Algemene Vergadering  van   5  juni   1844
te Zwolle. Zonder blikken of blozen kwam Hofstede de Groot daarin
voor de dag met het voorstel iemand, desnoods tegen een salaris van

f 1000,_, aan te stellen om niet alleen onder de ondersteunden
van de Maatschappij maar ook onder de „Roomschen" het evangelie

.."te verbreiden. Uiteraard werd ook dit plan tot „proselyten-makenl
verworpen, zij het nadat het ook nu weer eerst naar de volgende
jaarvergadering was verwezen. 49

§ 3.  Unitas en Christelijk Hulpbetoon

Dat er inderdaad reden was om met tact en voorzichtigheid te
werk te gaan bij het afwijzen van de voorstellen van prof. Hofstede
de Groot en de zijnen, blijkt uit een bericht van prof. Bosscha van
29   januari 1843.5° Daarin signaleerde hij het gerucht dat er aan
een nieuwe vereniging, waarop  door De Groot  in 1840 reeds gezin-
speeld was, werd gewerkt. Die vereniging, zo had Bosscha vernomen,
zou „onder de naam Unitas eerlang te voorschijn komen". Zowel
de mening dat de strijd tegen Rome krachtiger aangepakt moest
worden dan door de Maatschappij van Welstand werd gedaan, als
de overtuiging dat daartoe flinke bedragen bij elkaar gebracht
moesten worden, had - maar dat wist Bosscha in januari 1843 nog
niet   - ertoe geleid,   dat   op   8   juli    1842   in   Den   Haag de heren
E. W. van Dam van Isselt, C. H. Th. baron van Nahuys, C. G.
Withuis en mr F. H. C. Drieling ten huize van laatstgenoemde
bijeen gekomen waren om een „Acte van Grondlegging der Pro-

48) A.W., Ing. st. 1842, no. 279. In deze brief verklaarde Ameshoff overigens van
zichzelf, dat hij meer overhelde tot de Groningse School of liberalen, dan tot de
formeel rechtzinnigen.
49) A.W., Ing. st. 1844, no. 206; Notulenboek I, blz. 353. De jaarvergadering
was gehouden in de bovenzaal van de „Harmonie" aan de Grote Markt: Ing. st.
1844, no. 101.
50) A.W., Ing. st. 1843, no. 31.
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'1testantsche Vereeniging onder de Zinspreuk Unitas op te maken
en te ondertekenen. Overwegende „de noodzakelijkheid, dat er een
bolwerk worde opgericht tegen de steeds toenemende aanmatiging
van het jesuitismus in Neder]and", had men volgens die akte
besloten „met vertrouwen op den Goddelijken bijstand en den
Geest der Christelijke liefde zich aan het voorgestelde heilige oog-
merk toe te wijden" en daartoe „de Grondslagen gelegd voor een
Genootschap, bestemd om onder den naam 'Unitas' alle welgezinde
Protestanten in den lande te vereenigen tot verdediging van de
algemene belangen  en der Protestanten  in dit Koninkrijk". 51  Naar
Bosscha wel had gehoord, zou de „nieuwe Maatschappij" zich ten
doel stellen „door het ondersteunen van allerlei bedrijven en indus-
triele ondernemingen datgene te doen, waartoe de Protestantsche

Maatschappij (van Welstand) vroeger uit Groningen en Utrecht
(was) aangezocht".

Zo   was het dreigement   uit    1840   dus   toch in daden omgezet!

Niet lang na Bosscha's bericht volgde via Ameshoff een officiele
mededeling van Van Dam van Isselt. 52 Aan Welstand werd mede-
deling gedaan, dat het doel van Unitas zou zijn „alom en door alle
geoorloofde middelen Protestanten staande te houden, waar zij zon-

"
der hulp en ondersteuning zouden worden verdrongen . Daartoe
wilde Unitas, geheel in de geest van de Maatschappij van Welstand,
op welker vriendschappelijke samenwerking men hoopte, „kapitalen
vereenigen". Uit andere gegevens blijkt, dat men 300 „aandelen"
geplaatst had A f 50,- tegen een rente van 2% en de jaarlijkse
contributie op f 6,- had bepaald. De oprichters hadden gemeend
in korte tijd wel een miljoen gulden te kunnen bijeenbrengen,
maar werden in deze verwachting bitter teleurgesteld. Diezelfde

51) Van Dam van Isselt werd de eerste voorzitter van Unitas (A.W., Ing. st. 1843,
no. 190), terwijl tot het hoofdbestuur toetraden M. Merkus baron de Kock, mr
Drieling, Withuis en dr H. P. Timmers Verhoeven, allen leden van Welstand.
Verhoeven was zelfs ringbestuurder van ring no. 5. Men zie voor een korte samen-
vatting en voor de tekst van genoemde Acte van Grondleggi,ig het verslag van de
Algemene Vergadering van Unitas  d.d.  25  mei  1894  te 's-Gravenhage (herdenkings-
rede uitgesproken door dr H. L. Oort), in A.W., Ing. st. 1894#'95, letter U onge-
nuinmerd. Een exemplaar van de eerste statuten is te vinden in R.A. Noord-Bra-
bant, Archief van de classis 's-Hertogenbosch, inv. 161, brief d.d. 25 sept. 1844,
no. 82, bijlage.
32) A.W., Ing. st. 1843, no. 44.
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verwachting had er ook toe geleid, dat men aanvankelijk had be-
sloten zich te beperken tot het in stilte aanwerven van leden en
geldelijke toezeggingen, om bij de officiele stichting „terstond op
te treden als een rijke en machtige Maatschappij". Toen op 25 mei
1844 de constituerende vergadering plaats had, telde Unitas a]
twintig departementen (afdelingen) en was inmiddels f 17.000,-
ingezameld. 53

In zijn brief  van 29 januari   1843 had Bosscha tevens te kennen
54gegeven, dat hij liet voorzitterschap gaarne wilde neerleggen.

Immers, zo deelde hij mee, onderwijs en letteren waren volgens
liem de eigenlijke roeping van zijn ]even. De plicht om voor elke
Algemene Vergadering elk jaar twee of drie dagen uit Amsterdam
afwezig te zijn, was voor hem een te grote last. Daarbij kwam nog
het feit, dat hij telkens naar aanleiding van de jaarverslagen „vra-
gen, bedenkingen, aanmerkingen, mompelingen" hoorde. Omdat
hij echter geen deel meer uitmaakte van de Permanente Commissie
in Breda kon hij dan zelden een afdoend antwoord geven, hetgeen
naar hij schreef, „tot niets anders leidde dan tot een dwaze ver-
tooning met Uwen voorzitter". Maar op het gerucht van de op-
richting van Unitas wilde hij nu zijn persoonlijke beweegredenen
ter zijde stellen. Toch bleef hij aarzelen tot in de Algemene Ver-
gadering van  14 juni  1843 te Nijmegen.  „Na a floop der deliberatien"
verklaarde hij zich evenwel onder toejuiching der aanwezigen
bereid een herverkiezing te aanvaarden. 55

Ook in enkele latere brieven heeft Bosscha uiting gegeven aan
de zorgen die de oprichting van Unitas hem baarde. Nu eens,
zo schreef hij eenmaal, was hij overtuigd dat de Maatschappij
op haar eigen weg moest voortgaan, dan weer zag hij op „tegen
de kreten van hardnekkigheid en bekrompenheid en meer nog

w) In de daarop volgende jaren steeg het kapitaal tot bijna f 50.000,-, belegd in
vaste goederen o.a. in het Westland, hypotheken en effecten, alsmede in voorschot-
ten  tegen lage rente.  In  1848  werd  nog door middel van kerkelijke circulaires  t.g.v.
de herdenking van de Vrede van Munster f 14.000,- ingezameld: A.W., Ing. st.
1894/95, letter U.
54)   Hij had daarom zijn herbenoeming  in 1841 slechts  voor een jaar aanvaard.  In  de
Algemene Vergadering  van  9  juni   1841   had  hij   zich  door de mede-voorzitter.   mr
Loke, laten vervangen:  1.1841,  blz.  40.
65) A.W., Notulenboek I, blz. 335,337 en 348. De vergadering werd gehouden in
het gebouw „Nut en Genoegen": Ing. st.  1843, no's 158 vlg. en 200.
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tegen de geringachting", waaraan de Maatschappij zou bloot-

gesteld worden van de zijde van Unitas-leden, van de redactie van
de  Evangelische  Kerkbode  en  van „vele heethoofden". 56  Een  per-

soonlijk gesprek met Van Dam van Isselt, de voorzitter van Unitas,
maakte hem niet veel wijzer. Hij vernam, dat Unitas vooreerst

geheimhouding wilde betrachten en hoopte, dat hetgeen hetzelf zou
willen aankopen, naar buiten op naam van Welstand zou kunnen
worden aangekocht. In de Algemene Vergadering van Welstand
d.d.    14   juni   1843   werd dit denkbeeld  in diep geheim besproken
en dus later buiten de notulen gehouden, waarbij het Unitas-lid
dr H. P. Timmers Verhoeven (die tevens bestuurder van ring 5
van Welstand was) het voorstel tot aankopen op naam van de
Maatschappij van Welstand en de geheimhouding die Unitas be-
oogde, verdedigde op grond van het feit dat men betwij felde of Unitas
wel zonder autorisatie (koninklijke goedkeuring) werkzaam kon zijn
en voor zulk een autorisatie in aanmerking zou komen. Vooral na
krachtdadig verzet van de mede-voorzitter, mr Loke, werd het voor-
stel van Unitas ingetrokken en de vraag, hoe het beste samen-
gewerkt kon worden, commissoriaal gemaakt. 57

In   januari 1844 volgden nieuwe berichten van Bosscha. 58   Zijn

ervaringen waren weinig bemoedigend; bij verschillende corres-
pondenten van Welstand,   in het bijzonder   bij   prof. S. Muller 59
die zich tot bestuurder van Unitas hadden laten benoemen, en
bij ds Broes constateerde hij een toenemende geest van oppositie
tegen de Maatschappij. Eerstgenoemde ging zelfs zo ver, dat hij
prof. Bosscha ernstig waarschuwde voor het gevaar dat de Maat-
58) A.W., Ing. st. 1843, no. 44. Mede.oprichter en redacteur van De Evangelische
Kerkbode  was  ds W. Broes,  die een dergenen was geweest die reeds  in  1822 aan  de
wieg van de Maatschappij had gestaan. Door zijn fel-anti-katholieke gezindheid die
ook tot uitdrukking kwam in De Evangelische Kerkbode, keerde hij na de oprich-
ting van Unitas aan Welstand de rug toe. In De Evangelische Kerkbode kwam dit
tot uiting, doordat aanbevelingen aan de lezers om lid van de Maatschappij van
Welstand te worden (zie De Ev. Kerkbode 1841, blz. 3 en 55; 1842, blz. 135) na
1842 niet meer voorkwamen.
w)  A.W.,  Ing.  st.  1843,  no's  57,  132  en  193,  J.  1843,  blz.  35 vlg; Notulenboek  I,
blz. 343.
58) A.W., Ing. st. 1844, no. 10. In deze brief klaagde Bosscha over het gemis van
zijn vriend Ameshoff en het feit, dat hij „overkropt was met werk".
59) Prof. Samuel Muller (1785-1875). Hij was doopsgezind. Zie over hem Nieuw
Ned. Biogr. Woordenboek, IX, kol. 698 vlg. en Gens Nostra, jrg. XXVI (1971),
blz. 150.

216



schappij, als zij het been stijf hield, „mannen van invloed" zou
verliezen. Behalve ziclizelf had Muller ook de namen van andere
leden van Welstand genoemd die reeds overwogen voor het lid-
maatschap van de Maatschappij te bedanken. Tevergeefs had
Bosscha getracht „hem het verkeerde van zulk eene handelwijze
onder het oog te brengen en dat althans de Heeren van Tuenda
veeleer moesten trachten te vereenigen  dan te scheiden". 60

In   de Algemene Vergadering  van   5  juni   1844 te Zwolle  kwam
de commissie, die in het voorafgaande jaar was benoemd, met het
voorstel om Unitas als zuster-vereniging te erkennen en „haar,
waar het zonder nadeel der belangen van de Maatschappij van
Welstand geschieden (kon), de behulpzame hand te reiken". De
vergadering ging met dit voorstel accoord en de voorzitter nam
op zich „in deszelfs geest het Hoofdbestuur van Unitas te ant-
woorden". 61

Het feit, dat men van predikanten geen grote financiele bijdrage
kon verlangen, had de oprichters van Unitas ertoe gebracht de
contributie op „slechts" f 6,- te stellen. Maar hiervoor heb ik al
meegedeeld, dat vele Brabantse protestanten zich van aansluiting
bij de Maatschappij van Welstand onthielden, omdat zij zich niet
in staat achtten tot betaling van een jaarlijkse toelage van f 5,25.
Zo algemeen werd dit bezwaar in Noord-Brabant gevoeld, dat enige
aldaar wonende protestanten   in   1844 de handen in66n sloegen  om
een nieuwe vereniging te stichten. Deze zou ook voor minder

vermogende landgenoten de gelegenheid moeten openen om aan
de „strijd tegen Rome" deel te nemen. Daarenboven zou langs deze

weg geldelijke steun verleend moeten worden aan protestantse
geloofsgenoten in alle Nederlandse provincies, overal daar, waar zij
maatschappelijk ten onder dreigden te gaan. Concretisering van
deze plannen leidde   tot de oprich ting   van een vereniging,   die   aan-

I"vankelijk aangeduid werd als „een soort penningmaatschappil . Haar
stichter  was  ds  Pape te Heusden. 62  Deze zou hebben gezegd  -
daarbij doelende op de Permanente Commissie van de Maatschappij
m) A.W., Ing. st. 1844, no. 30. Zie voor de betekenis van het woord „Tuenda"
hierna blz. 243.
61) .1. 1844, blz. 62, A.W., Ing. st. 1844, no. 206 (punt 7); Notulenboek I, blz. 354.
as) Ds Carel Willerp Pape (1788-1873): Ned. Patriciaat, jrg. XXX (1944), blz. 230.
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van Welstand -, dat hij „met die Bredasche autokratie niet meer
van doen wilde hebben". 63 De nieuwe vereniging ontpopte  zich
weldra als de Protesmntsche vereeniging onder de zinspreitk 'Christe-
lijk Hulpbetoon: Haar leden betaalden een wekelijkse contributie
van   twee   cent   of   f   1,-   per   jaar.   Op   31   juli 1844 officieel   te
's-Hertogenbosch opgericht 64  met als mede-oprichters enkele leden
van Welstand, gaf ook zij, in tegenstelling tot de zojuist aan-
gehaalde uitlating van haar stichter, onmiddellijk te kennen nauw
te willen samenwerken met de Maatschappij van Welstand. 65 Haar
doel was in het gehele land „voor het Protestantisme te waken en
werkzaam te zijn door Protestanten, in het bijzonder behoeftigen,
tegen den invloed der Roomsche propaganda te beveiligen en te
behoeden tegen afval van hunne belijdenis". In protestantse kringen
bestond namelijk de stellige mening, dat de roomse propaganda
er in het bijzonder op uit was zieltjes te winnen onder de destijds
talrijke armen door hun bij overgang tot het rooms-katholieke geloof
geldelijke steun toe te zeggen. Overal, zo meende men - en ik
citeer  nu De Evangelische  Kerkbode  van 184366 zouden  de  „min-
gegoede Protestanten, bij verachtering in hun bestaan, voor om-

,kooping ter verandering van Godsdienst blootliggen, een verwijt
dat destijds mutatis mutandis niet minder sterk van katholieke
zijde tot de protestanten werd gericht. Voorzover zulke verwijten
op enige waarheid berustten, betrof het vermoedelijk steeds gevallen
van geldelijke steun, verleend aan paupers die door hun bittere
ellende in de armen van diegenen werden gedreven, die zich nog
iets van hun lot aantrokken. Armenzorg werd nog bijna uitsluitend

8:1)  A.W.,   Ing.   st.   1844,   no's   10,   210,   en   213.   Over deze vereniging schreef  De
Noord-Brabander van 23 okt. 1847.
") Ter voorbereiding was op  11  jan.  1844 te 's-Hertogenbosch  door zes predikanten
onder leiding van ds Pape opgericht het „Provisioneel Hoofdbestuur der geprojec-
teerde Protestantsche Vereeniging onder de zinspreuk 'Christelijk Hulpbetoon' ".
Een exemplaar van het eerste reglement bevindt zich in het R.A. Noord-Brabant,
Archief van de classis 's-Hertogenbosch, inv. 161, brief d.d. 13 nov. 1844, no. 103/
155. Aan de geschiedenis van deze vereniging wijdde W. Meindersma in 1946 een
in stencil uitgegeven Gedenkschrift.
65) A.W., Ing. st. 1844, no's 210 en 313.
66)   De Evangelische Kerkbode  1843,  blz.  47  en  blz. 195. Dezelfde beweringen  kan
men in zo grote getale in het archief van Welstand aantreffen, dat ik mij tot het
vermelden van dit ene citaat beperk.
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een uiting van christelijke naastenliefde geacht en dus door de
kerken bedreven en van kerkelijke zijde bevorderd. Dit bracht mee,
dat die zorg zich bijna geheel tot ondersteuning van eigen geloofs-

genoten beperkte. Welnu, wie zijn gezin in een vaak onbeschrijfe-
lijke nood ten onder zag gaan, was om voor hulp in aanmerking
te komen, meestal wel bereid liet zo nodig met zijn geloof op een
accoordje te gooien. Kerkbezoek was dan een vorm van arbeidsloze

broodwinning geworden.
De reeds door mr Both Hendriksen in een brief van 27 februari

1845 onder woorden gebrachte vrees, dat „Unitas, en misschien

nog meer (Christelijk) Hulpbetoon de Maatschappij van Welstand
zouden benadeelen", zoals men toen reeds in Utrecht had onder-
vonden, bleek inderdaad gegrond. 67 Twee Haagse leden van Wel-
stand, mr F. H. C. Drieling en C. G. Withuis, die tot de oprichters
van Unitas behoord hadden, keerden in 1844 de Maatschappij de
rug toe. Zo velen volgden liun voorbeeld, dat mr Hendriksen zelfs

"                                                                                                       68voor een „verloopen van de Maatschappij begon te vrezen.

Nauwelijks minder somber was ds Van Gogh. In zijn jaarverslag
van 1849 deelde  hij  mee,  dat  in  het toen verstreken verenigingsjaar
niet minder dan 337 leden voor het lidmaatschap van de Maat-
schappij hadden bedankt. Het totaal aantal leden was dientengevolge
tot beneden de 4000 gedaald. Als dat zo doorging zou, volgens
Van Goghs berekening, de Maatschappij de volgende twaalf jaar
niet overleven.

67) A.W., Ing. st. 1845, no. 42.
a) Ledenlijst van de Haagse leden der Maatschappij uit 1844 (ringen no's 5, 14 en
20); A.W., Ing. st. 1844, no. 109; 1845, no's 42 en 160; 1848, no's 62,64, 74, 75
en 156; 1849, no's 12 en 98; 1851, no. 62; 1856, no. 97. Reeds in het ]aarverslag
vai:   1845  (blz.   1)  was de opmerking gemaakt,  dat niet alleen „de geldelijke offers,
die voor de algemeene belangen des Vaderlands moesten gebracht worden....op
den financieelen toestand en bloei der Maatschappij nadelig (dreigden) terug te
werken", maar ook dat „nieuwe Protestantsche Vereenigingen, nevens de onze tot
stand gekomen, den stroom van giften en toelagen van haar eenigermate (schenen)
af te leiden". In een brief van 8 april 1848 klaagde Bosscha over de „schrikbarende
tijdingen van politieken en financieelen aard", die eveneens voor de Maatschappij
een inkomstenvermindering meebrachten: Ing. st. 1848, no. 79. In dat zelfde jaar
zou P. A. de G6nestet met het geklaag en de zuinigheid van al die „Alarmisten" in
een aldus getiteld gedicht de spot drijven.

219



TABEL

van de ledentallen van Welstand, Unims en Christelijk Hulpbetoon
in   de   jaren    1845 - 1865   en    1871 - 1872.

De in deze tabel weergegeven getallen zijn grotendeels ontleend aan gegevens in
het archief van de Maatschappij van Welstand. Unitas en Christelijk Hulpbetoon
publiceerden zelden of nooit exacte getallen. In de jaarvergaderingen werden wel
tabellen ter inzage gelegd, waarin de ledentallen waren vermeld. De naar deze bij-
eenkomsten afgevaardigde vertegenwoordigers van de Maatschappij van Welstand
namen soms die getallen over om ze door te geven aan het bestuur der Maatschappij.

Jaartal Welstand Unitas Christelijk Hulpbetoon

winst ( + ) totaal winst ( + )   winst (t)    B
of             (volgens de            of         J totaal of totaal

verlies (-) jaarverslagen) verlies (-)
 

verlies (-)

1845 -6 5   4603   + I> 7 13.511
1846 - 152 4451 + 1200 7 7
1847  - 178 4273 + 74  '1274    7    1   7

1848 - 337 3936       + 7 -17
1849  - 299 3637 +    11711  + 1500   14.858

1850  - 155    3482            7   -  175 I 13.380
1851  - 138 1

3344   I i, + 213 14.593

1852 - 127 3217     +     7   + 382 1 14.975
1853 - 61 3156      +     7   + 1047 1 16.022
1854 + 106 3262 + 7 7   1  7
1855 - 118 3144 -45   7 7 1 14.912

1856 - 191 2953 -83 7 - 640 14.272

1857  - 128 2825 7 1 7 - 267   13.005

1858  - 106 2719 7     1168  +   120  13.125
1859 - 29 1 2690 - 86  1 1082 -  427  12.698
1860 + 11 2701 7     7   -  301  11.397
1861 - 107 2594 -  7- 348 11.049

1862 - 137 2457 7 1 7 +   149 1 11.298

1863 - 127 2330 - 17 - 439 1 10.859

1864 - 110 2220       7 7 - 107   10.752

1865 -9 8   2122   7   7- 371 10.381

1871 - 69 1478       7     488     7        7

1872  - 102 1376 - 54 434 winst  P
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Het moet voor ds Van Gogh wel bijzonder teleurstellend zijn

geweest, dat hij na het midden van de jaren veertig bijna steecls weer

mededeling moest doen van ledenverliezen. Uit de door hem uit-
gebrachte jaarverslagen blijkt, dat alleen al in (le jaren 1846 tot
en  met   1852 het ledental van Welstand met bijna 30% achteruit
liep. 69 Die telliggang was des te opmerkelijker, omdat in diezelfde
tijd bij Unitas en Christelijk Hulpbetoon het aantal leden bijna

onafgebroken bleef stijgen. Bij Unitas ging het omhoog van 1200
in 1846 tot 1274 in 1847, en in 1849 steeg het zelfs tot over de
1700! Ook in de volgende jaren zette daar de stijging zich voort.

Christelijk Hulpbetoon zag weliswaar   in    1848   even zijn ledental
dalen,  maar  in het daarop volgende  jaar  klom  het met bijna   1500
leden tot een getal van 14.858, waarna het nog verder omhoog
ging tot 14.975   in    1852.   In het daarop volgende verenigingsjaar
bereikte het zelfs het recordcijfer van 16.022 leden. 70

Dit opmerkelijk verschil in ontwikkeling bij enerzijds Welstand
en anderzijds Unitas en Christelijk Hulpbetoon kan uit verschil-
lende factoren worden verklaard. Allereerst kan gewezen worden
op de sociaal-economische toestand, waarin ons land destijds ver-
keerde. De jaren veertig van de vorige eeuw vormden een periode
van dalende volkswelvaart  die  in   1847 haar dieptepunt bereikte.  Zo

wanhopig was na liet langdurig slepende gehouden conflict met
Belgie de toestand   van 's Rijks financien, dat velen reeds   in    1843

een staatsbankroet hadden verwacht. Met behulp van een vrij-
willige lening tot een destijds ongehoord bedrag van f 127.000.000
was het gevaar van een dergelijk bankroet nog op het laatste moment

afgewend, maar de gevolgen van deze financiele aderlating uitten
zich onder meer in het feit dat de gegoede burgerij, mede met het
oog op de bedenkelijke politieke gistingen in binnen- en buitenland,
meer dan vroeger geneigd was elk dubbeltje om te keren alvorens
het uit te geven. Anderzijds bracht de toenemende malaise bij de
volksklasse een steeds groter wordende armoede teweeg. De daar-
door veroorzaakte ellende werd nog verergerd door de noodlottige
aardappelziekte    in    1845 en volgende jaren    en door misoogsten,

69) Het daalde  toen  met 1234 leden. Een circulaire van Welstand  uit   1857  gaf
van dat ledenverlies een veel te rooskleurig beeld: A.W., Ing. st. 1857, no. 14la.
T») Zie nevenstaande tabel.
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waardoor de prijzen van de eerste levensbehoeften stegen. 71 Terwijl
overal ook de woninghuren omhoog gingen, bleven de lonen na-
genoeg onveranderd, voorzover zij zelfs niet daalden onder invloed
van de door de industriele crisis veroorzaakte toenemende werkloos-
heid. De daardoor groeiende ontevredenheid uitte zich bij de
volksklasse in relletjes die hier en daar onmiskenbaar de vorm van
hongeroproeren aannamen. Uit diverse plaatsen kwamen berichten
over moedwil, gepleegd tegenover autoriteiten bij wie de ruiten
ingeworpen werden of die in het openbaar werden bedreigd, over
plunderingen van bakkerskarren en bakkerszaken, graanpakhuizen
en grutterswinkels.

Zowel van protestantse als van katholieke kant regende het over
en weer venvijten, dat bij ontslagen of bij huuropzeggingen uit
hoofde van wanbetalingen steeds ten nadele van andersdenkenden
werd gediscrimineerd en dat de tegenpartij, door geloofsgenoten
met meer toegevendheid te behandelen dan de andersdenkenden,
er stelselmatig op uit zou zijn laatstgenoemden te verpauperen. In
dergelijke beschuldigingen kwam het wederzijdse wantrouwen tot
uiting en zij werkten mee om overal de toch al felle tegenstellingen
tussen katholiek en protestant te verscherpen. Wie bewogen door
de overal waarneembare maatschappelijke ellende, een steentje
wilde bijdragen tot leniging van de bittere nood, streefde er onder

deze omstandigheden naar, dat zijn bijdragen vooral aan eigen
geloofsgenoten ten goede zouden komen. Men beriep zich dan op
het feit dat de tegenpartij ook alleen maar eigen geloofsgenoten
hielp. Bovendien was men vast overtuigd, dat men aldus niet alleen

een godegevallig werk deed, maar dat men op die wijze ook die
arme geloofsgenoten redde uit de klauwen der tegenpartij die er
immers, naar men beweerde, juist op uit was de bestaande armoede
te gebruiken om voor de eigen Kerk zieltjes te winnen. Botsingen

")  In  de  jaren   1842 en volgende steeg het aantal bedeelden  van  101   per  1000  in-
woners  tot   1 5 5   per   1000   in   1846:   J· de Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek
naar de armoede in ons land, hare oorzaken en de middelen, die tot hare verminde-
ring  zouden   kunnen  worden aangewend (Haarlem 1851), tabel   1.   Men   zie   voor
nadere gegevens over de toenemen(le armoede en het armwezen in Noord-Brabant
en Gelderland ook Ruter, Rapporten van de Gotiverneurs, dl. I, blz. 103 (no. 36),
328 (no. 143); dl. II, blz. 259 (no. 307), en over de aardappelziekte: cll. III, blz. 387
vlg., 502 vlg. en 540 vlg. Over de maatschappelijke ellende: Robijns, Radicalen in
Nederland, blz. 67 vlg. en 72 vlg.
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kwamen vooral voor wanneer om steun werd verzocht voor gemengd
gehuwden. De vraag deed zich dan voor, of men zijn hulp ook
uitstrekken mocht tot die gezinsleden die tot een ander kerkgenoot-

schap behoorden. De kerkelijke fondsen waren immers niet bestemd
voor ondersteuning van andersdenkenden. Dit leidde nogal eens tot
de eis, dat gezinsleden van een ander geloof eerst van religie
moesten veranderen om voor steun in aanmerking te kunnen komen.

Werd aan die eis voldaan, dan volgde van de kant der verlaten
Kerk uiteraard de beschuldiging van zieltjes winnen door omkoperij.
Werd geld gegeven zonder dat die eis werd gesteld, dan werd dit
toch vaak als een aanloop tot proselitering beschouwd.

Het behoeft geen nader betoog, dat Christelijk Hulpbetoon,
omdat deze vereniging haar werkterrein niet tot enkele provincies

beperkte, op vele protestanten een veel grotere aantrekkingskracht
uitoefende dan Welstand. Voor leniging van de maatschappelijke
nood was meer nodig dan hetgeen Welstand deed. het af en toe
plaatsen van een behoeftig protestants gezin op een voor betrekkelijk
veel geld aangekocht boerderijtje in Noord-Brabant of in het Land
van Maas en Waal. Niet geheel ten onrechte noemde mr Both
Hendriksen dit werk van Welstand eens in een mismoedige bui niet
anders dan „kalefateren". 72 Christelijk Hulpbetoon steunde overal
in den lande protestanten met vaak niet onbelangrijke geldbedragen.
Daarenboven bleken in de praktijk Christelijk Hulpbetoon en vooral
Unitas heel wat feller in de strijd tegen Rome dan de Maatschappij
van Welstand. Van het in cle jaren veertig sterk toenemend anti-

papisme profiteerden dan ook in de eerste plaats de beide eerst-
genoemde verenigingen. 73

Dat anti-papisme had al dadelijk na de troonsbestijging van
Willem II een nieuwe stimulans gekregen. Reeds spoedig bleek,
dat de nieuwe koning de katholieken gaarne ter wille wilde zijn.
Bij vele protestanten wekte die gezindheid ernstige zorgen. Vooral
de vrees, dat het onder koning Willem I na moeizame onder-
liandelingen tot stand gekomen concordaat alsnog uitgevoerd zou
worden en de voorstellen van de regering om hier te lande het

11) A.W., Ing. st. 1849, no. 41.
73) Men zie met betrekking tot dat toenemend anti-papisme Ruter, a.w., dl. III, blz.
186 vlg.
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recht van placet af te schaffen, deden bij talrijke vurig-protestanten
de angst voor een katholieke overwinning toenemen. Tegenover
liet opdringende katholicisme wensten zij een krachtige tegenactie
te voeren en in dit opzicht schoot, naar hun mening, Welstand
emstig te kort. Wel werd in de aanspraken tot de Algemene Ver-
gaderingen van Welstand altijd weer opgewekt tot onvermoeide
„strijd voor behoud van het protestantisme" en tot „eenheid in de
strijd tegen Rome", maar in de praktijk hield het bestuur zich altijd
afzijdig van scherpe anti-katholieke acties. Dat geschiedde niet alleen
uit vrees, dat van een al te felle strijd de Maatschappij-boeren in
hun overwegend rooms-katholieke omgeving de terugslag zouden
ondervinden 74,  maar  ook  onder  invloed  van een weliswaar klein
maar toch niet onbelangrijk aantal leden die nog altijd aan de
begrippen van algemeene verdraagzaamheid van ds Van Heusden
wilden vasthouden en afkerig waren van alles, wat zij wel afkeurend
„heethoofdigheid" plachten te noemen.

Het waren deze gematigde protestanten, aan wie de voorzitter van
Unitas, Van Dam van Isselt, in de jaarvergadering van dat genoot-
schap van 1850 „lauwheid voor de heilige zaak" en „bedekken van
hunne onverschilligheid met den schoongekleurden mantel van
Christelijke verdraagzaamheid"  voor de voeten zou werpen. 75  Zo
sterk was hun remmende invloed, wat het anti-papisme betreft, dat
velen zich ]iever bij Christelijk Hulpbetoon en Unitas aansloten.
Toen onder de indruk van het daardoor veroorzaakte ledenverlies en
ten gevolge van de nog nader te bespreken samenwerking met
Unitas en Christelijk Hulpbetoon Welstand zelf toch ook meer
in anti-papistisch vaarwater ging koersen, geraakte het bestuur met
die meer gematigde stroming in conflict en begon een nieuwe uit-

94) Zie bijv. A.W., Ing. st. 1858, no. 153.
75)    Witlox,    De    KatI:olieke    Staatspartij,    dl.    III.    blz.     114-115. Ten onrechte heeft
deze schrijver gemeend, dat Van Dam van Isselt zich hierbij alleen tegen die protes-
tanten richtte die van de „geheime genootschappen "niets moesten hebben. In zijn
Mdmoire sur les socidtis secrdtes protestantes heeft Cramer Van Dam van Isselt
„le chef et le directeur des soci6t6s sdcr6tes" genoemd, een door Witlox, a.w., dl. II,
blz. 65 overgenomen zienswijze die in strijd is met het feit, dat in het archief van
Welstand de naam van Van Dam van Isselt nauwelijks voorkomt. Cramers mening
zal in de hand gewerkt zijn door zijn verdenking, dat de geheime genootschappen
sterk onder de invloed van vrijmetselaars stonden; Van Dam van Isselt was inder-
daad een vooraanstaand vrijmetselaar.

224



tocht, nu van de aanhangers van laatstgenoemde richting. Maar
voor daarop nader in te gaan is het nodig eerst de aandacht te
wijden aan de samenwerking van de Maatschappij met die twee
andere protestantse verenigingen. Toen na moeizame onderhande-
lingen die samenwerking tot stand was gekomen, meldde zich nog
een andere protestantsu vereniging aan, namelijk Phylactlrion.
Deze zou, naar nog blijken zal, de zo juist genoemde nieuwe uit-
tocht in bijzondere mate bevorderen.

§ 4.  Samenwerking met Unitas en Christelijk Hulpbetoon

Het  in de Algemene Vergadering  van 1844 genomen besluit  met
Unitas naar een basis van samenwerking te zoeken werd spoedig

daarop gevolg  door een voorstel, a fkomstig  van de Bossche predikant
ds M. M. Schim van der Loeff, om in de jaarvergaclering van
1845 te overleggen, of „eene onderlinge aansluiting van de drie

Protestantsche Vereenigingen, Welstand, Unitas en Christelijk
Hulpbetoon, niet even wenschelijk als doelmatig moe(s)t worden

geacht". Kort daarop kwam van laatstgenoemde vereniging een
76voorstel in om over zulk een aaneensluiting overleg te plegen.

Ieder der drie verenigingen zou, meende Christelijk Hulpbetoon,
twee of drie gecommitteerden moeten aanwijzen om een plan op te
stellen en dit bij de respectieve hoofdbesturen in te dienen.
De Algemene Vergadering   van   21   mei 1845 stemde daarmee   in
en ook Unitas ging met het denkbeeld akkoord. 77 Het resultaat van
het gemeenschappelijk overleg, waaraan van de zijde van Welstand

prof. Bosscha en mr Loke deelnamen, was dat de commissie uit de
drie verenigingen besloot, dat elke vereniging zich op haar eigen
terrein zou blijven bewegen; dat zij elkander echter weI de behulp-
zame hand zouden bieden en dat zij jaarlijks de algemene vergade-
ringen in de tweede week na Pinksteren in dezelfde stad zouden
houden. Beurtelings zou dan door elke vereniging de plaats van

m) A.W., Ing. st. 1845, no's 91 en 154.
'r) A.W., Ing. st. 1845, no's 173 en 207; J. 1845, blz. 56. Deze vergadering zou
aanvankelijk te Amsterdam gehouden worden in het gel)ouw van de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen, maar wegens de nu te verwachten grote opkomst van
stemhebbende leden (d.w.z. ringbestuurders) werd zij naar de doopsgezinde kerk
aldaar verlegd: Ing. st. 1845, no's 40, 146 en 173.
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samenkomst worden bepaald, hetgeen later  (in   1852)  nog  in  die  zin
nader werd geregeld, dat de vereniging die de plaats van de Alge-
mene Vergadering voor het volgende jaar zou bepalen, steeds op
woensdag haar Algemene Vergadering zou houden. 78 Op donderdag
zou dan de vereniging vergaderen die het volgende jaar de plaats
van samenkomst zou aanwijzen, en op vrijdag de vereniging die
het vorige jaar op woensdag de plaats der jaarvergadering had
bepaald. Aans]uitend    op deze regeling hield sinds      1854     ook
Phylactdrion zijn jaarlijkse bijeenkomsten in de plaats, waar Wel-
stand, Unitas en Christelijk Hulpbetoon zouden bijeenkomen, en
wel op de daaraan vooraf gaande dinsdag. 79 Nadat in verloop van
tijd de gewoonte ingeslopen was, dat de op vrijdag vergaderende

vereniging de plaats van de Algemene Vergaderingen van het ko-
mende jaar aanwees, keerde men in 1921 op voorstel van Unitas
tot de oorspronkelijke regeling terug, maar in 1932 besloot ]aatst-

genoemde vereniging zonder nader overleg om voortaan zelf haar
Algemene Vergadering steeds op de tweede donderdag in juni te
liouden. De Maatschappij van Welstand legde zich toen bij dit
besluit neer, omdat de oude regeling in feite toch weinig had
betekend.80  Wel  heeft  men  ook  na 1932 vastgehouden  aan  de
in 1846 gemaakte a fspraak,  dat  tot het bijwonen  van elke algemene
vergadering van elk der drie zusterverenigingen telkens twee af-
gevaardigden van de beide andere genootschappen uitgenodigd
zouden worden, die in die bijeenkomsten een adviserende stem
zouden hebben.

De Algemene Vergadering van de Maatschappij van Welstand
van   10   juli    1846 te Leiden verenigde zich niet alleen   met   deze
voorstellen over de plaats der jaarlijkse bijeenkomsten, maar ging
ook akkoord met het aan die vergadering voorgelegde plan om een
Commissie tot bevordering van Sameniverking te vormen, bestaande

0 ,/          1     1uit een  iia van het  hoofdbestuur van elke vereniging. 81 Later zou
vastgesteld worden, dat deze commissie in feite nooit van grote
betekenis is geweest: men bepaalde zich voornamelijk tot het zenden

78) A.W., Ing. st. 1850, no. 89; J. 1852, blz. 71 en 1853, blz. 24 en 59.
r,) A.W., Ing. st. 1853, no. 371. Zie over Phylactdrion blz. 226 vlg.
80) A.W. Hoofdbestuur, Not. 1911-1934, d.d. 25 nov. 1921 en 2 juni 1932.
81)   J.   1846,  blz.   64. Deze bijeenkomst werd gehouden   in het Stadslocaal   aan   de
Breestraat, naast de Waalse kerk: A.W., Ing. st. 1846, no. 81.
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van   afgevaardigden naar elkanders jaarvergaderingen. 82 Slechts
enkele malen blijkt voornoemde commissie weleens samengekomen
te zijn. Daartoe was ook maar hoogst zelden reden, omdat in de
kern van de zaak de doeleinden der samenwerkende verenigingen
elkaar niet sterk ontliepen. Ook zonder voorafgaand overleg kwamen
zij doorgaans in belangrijke gevallen tot dezelfde beslissingen, zij
het dan dat de uitvoering ervan nogal eens verschilde, doordat met
name Welstand geregeld met meer bezadigdheid te werk wilde

gaan. Tengevolge van het feit, dat zij overigens meestal 66n lijn
trokken, kwam in de jaren zestig van de vorige eeuw in navolging
van het anti-revolutionaire Tweede-Kamerlid W. baron van Lynden
voor de samenwerkende protestantse genootschappen de benaming

.."
„Groot-Protestantsche Partil in zwang. 83 Deze benaming  is  in
zoverre sterk misleidend, omdat genoemde verenigingen nimmer
een werkelijke politieke partij gevormd hebben. Wel hebben bij
politieke gebeurtenissen leden van Welstand af en toe een leidende
rol vervuld, maar de Maatschappij zelf heeft zich er steeds van
onthouden in zulke gevallen partij te kiezen.

§   5.     Phylactdrion
In 1849 meldde   zich een vierde protestantse vereniging,  die  ook

op samenwerking met de Maatschappij van Welstand prijs bleek
te stellen. Het betrof thans de Protestantsche Broederschap Phylac-
tdrion,   onder   de   zinspreuk   Hac   nitimitr,   hanc   tuemur. 84   In    1841

Rs) Meindersma, Gedenkschrift t.g.v.  het honderdjarig bestaan van... Christelijk
Hulpbetoon, blz. 6.
83) Ook Langedijk, De geschiedenis van het Protestants-Christelilk ontlerwils, ge-
bruikte deze benaming enige malen om daarmee de drie samenwerkencle genoot-
schappen Welstand, Unitas en Christelijk Hulpbetoon aan te duiden (zie bijv. blz.
121-123), wanneer deze gezamenlijk optraden.
84)   De  naam is vermoedelijk ontleend aan Matthdis  23:5,   waar het Griekse woord
„phylact&rion" weliswaar voorkomt in de betekenis van gebedsriem, maar letterlijk
heeft het de betekenis van versterkt blokhuis, wachtpost. De zinspreuk is ontleend
aan de munten uit de tijd van de Republiek en herinnerde derhalve aan de tijd van
het protestantse bewind   van  voor   1795.   Men   zie   in dit verband   ook een citaat   uit
de jaarrede van de voorzitter van Unitas in 1850: De Katholiek, XIX (1851), blz. 51.
Een deel van de gegevens is ontleend aan het pamflet Phylactdrion, een geheim
Protestantsch Genootschap, beschuldigd van fanatisme door zijne eigene Statuten
(Amsterdam   1849; Kon. Bibliotheek te 's-Gravenhage, Pamflet 29072). Dit pamflet
was in hoofdzaak een overdruk van de nog te noemen publikatie in De Tijd van
28 dec. 1848. Men zie tevens Phylactdrion examind du point de vue de la charitd
chretienne (Amsterdam  1849) en De Katholiek, dl.  LII  (1867), blz.  528 vlg.

227



in reactie op dc welwillende gezindheid van koning Willem II
jegens de rooms-katholieken gesticht, stelde dit aanvankelijk strikt
geheime genootschap zich ten doel „het zedelijke en stoffelijke

.we]zijn van Protestanten tegenover de Ultramontanen te bevor-
deren. 85 Zeven jaren  na haar oprichting  werd het bestaan  van
deze vereniging onthuld door „verraad", waartoe zijzelf met een
bijna ongelooflijke onnozelheid aanleiding gegeven  had. 86

In    augustus     1848 had namelijk de Amsterdamse hervormde
predikant ds Jan Brave namens het 1100fdbestuur van de hiervoor
genoemde vereniging zich met een gedrukte circulaire tot talrijke
ambtsbroeders elders in den lande gericht. Daarin deelde hij mee,
dat   in 1841 „eenige predikanten der Hervormde Kerk" besloten
hadden „eene meerdere verbroedering van alle Protestanten te
beproeven ten einde daardoor eenen dam op te werpen tegen den
invloed der Roomsche Propaganda en tevens bevorderlijk te zijn
aan der Protestanten zedelijke en stoffelijke welvaart". Het resultaat
van die pogingen was de oprichting van de „broederkring" onder
de naam Phylacturion gen'eest. Bij de stichting was besloten voor-
lopig in stilte werkzaam te zijn, maar de „noodzakelijkheid iets te
hebben, waaraan de leden elkander konden herkennen, en waar-

.door men elkander kon verstaan , had geleid tot het aannemen
van „eenige geheime teekenen in het spreken en het schrijven". 87
Toen   echter   in    1848 het ledental    al   de   tweeduizend   had   over-
schreden, had, zo deelde de circulaire mee, het hoofdbestuur liet
besluit genomen „alle verdere geheimhouding af te leggen, in het
openbaar te voorschijn te treden, en alle Protestanten in Nederland
tot deelneming op te wekken". De circulaire was een gevolg van
dat besluit. Er bleek uit, dat elk lid voor toetreding zeven beloften
moest afleggen die in feite neerkwamen op de belofte alle rooms-
katholieken te boycotten en - toch nog! - de namen van zijn

%) Art. 4 der (geheime) statuten. A.W., Ing. st. 1849, no. 88, 1853, no. 21. Ook
Phylactdrion kende een (te Amsterdam zetelende) Permanente Commissie.
86) Uit een in De Noordbrabander van 9 okt. 1847 opgenomen beschouwing blijkt,
dat het bestaan van Phylact6rion inmiddels toch al bekend geworden was.
87) Men zie voor deze geheime tekens Cramer, Mimoire sur les socidtis secrdtes,
blz. 113, en De Katholiek, LII (1867), blz. 531 vlg.
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medeleden geheim te zullen liouden. 88 Voorts verplichtte men zich
tot betaling van een entrde-geld van 6en gulden en van een con-
tributie van een cent per week. Door zich aan te sluiten kon men

.
voorkomen, dat een reeds bestaande „Roomsche Ligue nog langer
„eerlijke huisvaders en moeders tot armoede" bracht, en zou „het

"dreigend pauperisme afgeweerd worden. Om dat te bereiken deed

nu ds Brave in zijn rondschrijven een warm beroep op „eenen
broederlijken zin in eenen evangelischen geest" en wekte hij zijn
ambtsbroeders op lid van Phylact6rion te worden teneinde aldus
„Code welgevallig te zijn, eer te doen aan het rijk van onzen
gezegenden verlosser, Jesus Christus, en met Hem te arbeiden aan
de waarheid, de gerechtigheid en den vrede". Wel werd met nadruk
verklaard, dat men, voor het geval dat de inhoud van de circulaire

geen instemming mocht vinden .rekende op discretie". Het „af-

leggen van alle geheimhouding" was dus nog in hoge mate betrek-

kelijk! Wie de circulaire leest, vraagt zich met verbazing af, ivat
nu groter was - de naiveteit van de „brave" opsteller die toch nog
op „geheimhouding" meende te mogen rekenen, of de van die
circulaire afdruipende hypocrisie.

Er waren gelukkig  in   1848  ook nog ambtsbroeders  van ds Brave,
bij wie ]aatstgenoemde eigenschap zwaarder woog dan de van lien
verwachte discretie. Een van hen geraakte door het rondschrijven
in zulk een staat van verontwaardiging, dat hij de circulaire doorgaf
aan een lezer van het katholieke dagblad De Tijd. Tengevolge van
dit „verraad" werd het rondschrijven in extenso gepubliceerd in dat
dagblad   van 28 december   1848.   Op 21 januari 1849 schreef   mr
Both Hendriksen ontzet: „De geheime wetten en voorschriften van
Phylact6rion zijn openlijk bekend gemaakt door de Roomschen
en daaruit geconcludeerd:  dat  zijn  nu die lieve Protestanten". 89
Aan Welstand schijnt van het bestaan van genoemde „broederschap"
voor het cerst officieel mededeling gedaan te zijn bij een brief van

88) Men moest o.a. beloven: 1. „Buiten noodzaak geene dan Protestantsche dienst-
boden te nemen; 2. Bij voorkeur aan Protestanten werk, geldelijk voordeel en in-
vloed te verschaffen, behoudens eer en plicht; 3. Nimmer een huwelijk te sluiten
met een Roomsch-gezinde; 4. In alle omstandigheclen, ambten, bedieningen en be-
trekkingen Protestanten te bevorderen, behoudens bijzondere plichten": De Katho-
liek, LII (1867), blz. 534.
89) A.W., Ing. st. 1849, no. 12.
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28 april  1849.9° De stelselmatige geheimhouding, die de leden van

Phylact6rion toch nog in vele opzichten moesten betrachten, en
de wijze van werken van de „broederschap" wekten evenwel afkeer

en tegenstand bij de bestuurders van de Maatschappij. Hetzelfde
was het geval bij de redactie van De Evangelische Kerkbode en ook

Unitas en Christelijk Hulpbetoon besloten tot een afwijzende
houding. 91 Beide laatstgenoemde verenigingen gingen echter  in
1851 overstag, toen Phylact6rion op grond van de ontvangen kritiek
haar statuten zodanig had gewijzigd, dat de voorgeschreven beloften
waren komen te vervallen. 92 Maar zelfs nadat de „broederschap"
het   bestuur van Welstand in januari 1853 opnieuw om samen-

werking had verzocht   en bij brief   van 17 november had bericht,
dat inmiddels met Unitas en Christelijk Hulpbetoon overeengeko-
men was om over en weer afgevaardigden naar elkaars jaarvergade-
ringen te zenden 93, bleef de Maatschappij  elke  vorm van samen-

werking met Phylact6rion afwijzen. Nadat eerst een hernieuwd
verzoek van dezelfde aard door de Algemene Vergadering van 25
juni 185494 aangehouden   was   tot de jaarvergadering   van    1855,
werd in laatstgenoemde bijeenkomst besloten, dat „dn in de wijze
van werking dn in de keuze der middelen (bij Phylact6rion) een
te groot verschil (bestond) met de Maatschappij van Welstand, om
eene nauwere aaneensluiting voor beide doelmatig te achten. 95
Weliswaar kan uit het besluit tot aanhouding in 1854 afgeleid
worden, dat niet alle bestuurders van Welstand toen nog tegen

samenwerking met Phylact6rion gekant waren, er waren inderdaad

90) A.W., Ing. st. 1849, no. 88. Hierin werd nader medegedeeld, dat de broeder-
schap niet met stoffelijke middelen, maar door het aanwenden van protestantse zin
en christelijke broederliefde haar doeleinden wilde nastreven, t.w. met name: hulp-
verlening aan protestantse winkeliers, ambachtslieden en dagloners.
'1)  De  Evangelische  Kerkbode  1849,  no.  53 (6 april   1849);  A.W.,  Ing.  st.   1849,
no. 143.
92) Statutenwijziging d.d. 1 jan. 1851: A.W., Ing. st. 1853, no. 21. Het doel van
Phylactdrion werd toen omschreven als: „bevordering van het zedelijke en stoffelijke
welzijn van Protestanten in samenwerking met andere Protestantsche zustergenoot-
schappen, wier eigenaardige werkzaamhe(len het ondersteunt en aanbeveelt".
91) A.W., Ing. st. 1853, no's 21 en 371.
94)  J.   1854,  blz.  67.  Deze  vergadering werd gehouden te Amsterdam  in het gebouw

„De Eensgezindhal" aan het Spui: A.W., Ing. st. 1854, no. 80.
95) Algemene Vergadering te 's-Gravenhage bij Heerebrand in de „Afschaffingsin-
richting" in de Eerste Wagenstraat: A.W., Ing. st. 1855, no's 18 en 80, J. 1855,
blz. 46 en 47.
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leden die van beide verenigingen lid waren, maar het besluit van
1855 bewijst in elk geval, dat de meerderheid der bestuurders en
dus waarschijnlijk ook de meerderheid der toenmalige leden nog
steeds niets van fel anti-papisme moest hebben.

Na het besluit  van de jaarvergadering  van  7  juni   1855  bleef  de
vraag, of men Phylact6rion op deze]fde voet als Unitas en Christelijk
Hulpbetoon als zuster-vereniging zou erkennen, rusten totdat Phy-
lact6rion   zich bij brief   van   21    mei 1860 wederom   tot   de   Maat-
schappij richtte met het verzoek om „met terzijdestelling van alle
persoonlijke overwegingen" opgenomen te mogen worden in „(le
bond  der drie oudere Protestantsche genootscliappen . . ., opdat  de
thans bestaande verhouding tussen beide broederschappen plaats
moge maken voor een geest van meer broederlijke genegenheid en
ijverig dienstbetoon". 96 De Algemene Vergadering  van   8   juni
1860 te Arnhem 97 kon echter nog niet tot een instemmend antwoord
komen. Eerst in die van het daarop volgende jaar werd het verzoek
„na eenige discussie" en dus nog niet van harte ingewilligd. 98 Hoe
sterk onder de leden de afkeer van onverdraagzaamheid was, bleek
echter uit het opsteken van een storm van kritiek naar aanleiding
van dit besluit. Erger nog was, dat het niet bij kritiek bleef:  in  1862
steeg eensklaps het ledenverlies ver boven dat in de voorafgaande
jaren! Het hoofdbestuur van Welstand vond het dan ook gewenst
bij het aan alle leden toegezonden jaarverslag, uitgebracht in de
Algemene Vergadering  van  5  juni   1863 te Nijmegen 99, een bijlage
te voegen, waarin de punten van overeenkomst tussen de Maat-
schappij en de verenigingen Unitas, Christelijk Hulpbetoon en
Phylact6rion uiteengezet werden. Helaas is deze bijlage verloren
gegaan, maar deze poging olie op de golven te werpen had een
volkomen averechts gevolg.   Op 7 november   1863   gaf  een  van   de
werkers van het eerste uur, de mede-oprichter mr C. J. van Heusden,
diep verontwaardigd te kennen, dat het besluit tot hechte samen-
werking met Phylact6rion z.i. „volstrekt onvereenigbaar (was) met

96) A.W., Ing. st. 1860, no. 160.
gr) Gehouden in de zaal van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: A.W., Ing.
St. 1860, no. 61.
98) J. 1860, blz. 49 en 50; J. 1861, blz. 51; A.W., Ing. st. 1861, no. 153.
99) Deze vergadering vond plaats in het gebouw „Nut en Genoegen" te Nijmegen:
A.W., Ing. st. 1863, no. 98.
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de liefderijke gezindheid en het algemeen verdraagzaam karakter
van den Oprigter der Maatschappij". Daar dat besluit ook „ten
eenemale in strijd (was) met (zijn) eigen begrippen van algemeene

· 1/

verdraagzaamheia en naar zijn overtuiging „het lidmaatschap der
Maatschappij niet meer strekken (kon) tot waardige vereering van

de nagedachtenis van haren Stichter", schreef mr Van Heusden,
dat hij „na te voren reeds van al zijn betrekkingen tot de Maat-
schappij, behalve die van contribuerend lid" afgezien te hebben,
thans zijn lidmaatschap wenste te beeindigen. 10° Met hem bedank-
ten tegelijkertijd zijn beide zusters, mevrouw de weduwe C. J.
Vermeulen en mevrouw de weduwe J. C. Holster, alsmede hun
neef (oom- en tante-zegger) H. W. Bosch. 101 Hun voorbeeld wercl
niet lang daarna gevolgd door een groot aantal anderen, die evenmin
van een intolerante houding iets wilden weten. 102

Inmiddels was er een keer gekomen in de groei van Unitas en
Christelijk Hulpbetoon. Hier deed, vooral na het midden van de
jaren '50, de schoolstrijd zijn invloeden gelden. Orthodox-protestan-
ten en rooms-katholieken, die tevoren fel tegenover elkaar gestaan
hadden, reikten elkander de hand om gezamenlijk voor de bijzondere
school te gaan strijden. Dit had tot gevolg, dat nu ook (lie orthodox-

protestanten de rijen van Unitas en Christelijk Hulpbetoon ver-
]ieten. Phylact6rion zag eveneens zijn ledental sterk achteruit lopen.
Beide eerstgenoemde genootschappen kregen daarenboven, evenals
Welstand, te lijden van een uittocht van overtuigd-liberalen, die
niets wilden weten van godsdienstonderwijs op de openbare school
waartoe, zoals nog in het volgende hoofdstuk zal worden besproken,
Unitas, Christelijk Hulpbetoon en Welstand min of meer schoor-
voetend  in   1849 de handen ineen geslagen hadden. De voorstanders
van de bijzondere school was de commissie die de drie „zuster-
verenigingen" in genoemd jaar voor godsdienstonderwijs op de
openbare school hadden gevormd, evenzeer een doorn in het oog
als aan de liberalen. Zo sterk daalde als gevolg van deze ontwikkeling

100) A.W., Ing. st. 1863, no. 286.
101) Hendrik Willem Bosch (1807-1870). Hij was de oudste zoon van de mede-op-
richter W. D. Bosch en een schoonzoon van de mede-oprichter G. Vermeulen: Ned.
Patriciaat, jrg. XXXVIII (1952), blz. 76.
102  A.W., Ing. st. 1863, no's 232, 235 en 241; 1864, no. 53 en Inspectierapport
1864, fol. lv.
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bij Unitas het aantal leden, dat de jaarvergadering van 1868 bijna
geheel was gewijd aan de vraag, hoe verdere teruggang van het
ledental kon worden gestuit. 103 Vier jaren later zou in een gezamen-

lijke brief van de vier Haagse ringen van de Maatschappij van
Welstand opgemerkt worden, dat van orthodox-protestantse zijde
geen enkele steun meer was te venvachten, omdat laatstgenoemden

bij den strijd der godsdienstige meeningen meer en meer een ge-.

isoleerd standpunt innamen en alleen datgene ondersteunden, wat
van hunne leiders of woordvoerders uitging", terwijl anderzijds de

.

„aanhangers van de moderne richting een volkomen gebrek aan
belangstelling vertoonden, en zelf geen behoefte aan kerkelijk leven
gevoelend, zich niet bekreunden om dat van anderen. 104

Bij Phylactdrion kreeg het ledenverlies zelfs zulk een omvang,
dat  in de jaarvergadering  van die „broederschap"  van  25   mei   1869

105liaar Permanente Commissie geen enkele uitkomst meer zag.
Er werd toen een nieuwe Permanente Commissie gevormd, die
alleen  nog de nodige correspondentie zou afdoen.  Zo  werd  in   1869
Phylact6rion slapende gemaakt, en uit die slaap is die „broeder-
schap" nimmer meer ontwaakt. 106

§ 6. Antlere protestantse organisaties

De zorg voor de protestantse belangen deed kort na het midden
van de vorige eeuw ook nog andere protestantse verenigingen
ontstaan.  Op  24  mei 1853 verschenen  in een vergadering  te  Haar-
]em die in reactie op het herstel der bisschoppelijke hierarchie door
de redactie van de Morgenster, Weekblad ter bevordering van

109 A.W., Ing. st. 1868, no. 242. In zijn openingsrede tot deze vergadering, ge-
houden in (le Vrijmetselaarsloge aan de Fluwelenburgwal in Den Haag, had de
voorzitter wanhopig uitgeroepen „Wij wenschen nog niet begraven te worden":
Ing. st. 1868, no. 132. De andere drie protestantse genootschappen vergaderden in
dat jaar in Diligentia: Ing. st. 1868, no's 104, 128 en 130.
184) A.W., Ing. st. 1872, no. 89.
105) A.W., Ing. st. 1869, no. 124. De bijeenkomst vond plaats in het gebouw van
Kunsten en Wetenschappen te Utrecht,  waar  ook  -  op  28  mei   1869 - Welstand
vergaderde: Ing. st. 1869, no's 78 en 82.
108) A.W., Ing. st .1869, no. 147 (bijlage). Phylact6rion zond na 1869 ook geen af-
gevaardigden meer naar de jaarvergaderingen der „zuster-verenigingen": Ing. st.
1870, no. 125.
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Levend Christendom was samengeroepen, o.a. ds H. G. J. van
Doesburg (lid van Welstand), prof. Hofstede de Groot (als lid van
Unitas) en S. A. van Hoogstraten (voorzitter van Phylact&rion).
Nadat door een der aanwezigen de aandacht was gevraagd voor de
z.i. dringende behoefte „in den tegenwoordigen tijd, om de in-
wendige zending toe te passen op het Romanisme, wordende eene

Evangelische Propaganda door de Christelijke liefde, door de liefde
tot het Vaderland dringend gevorderd", besloot men tot stichting

.van „eene Evangelisclie Propaganda ten nutte van de Roomschen .

Op 8 september 1853 werd de eerste Algemene Vergadering van
deze Evangelische Maatschappij ter bevordering van Waarheid eli
Godzaligheid onder de Roomsch-Katholieken gehouden. Door deze
Maatschappij werd reeds dadelijk in mei 1853 besloten ondersteu-

ning te vragen aan Unitas en Christelijk Hulpbetoon (dus niet aan
Welstand!). Op grond van het feit, dat deze vereniging zich de
propaganda van protestantse beginselen ten doel stelde en Welstand
alleen wilde streven naar behoud van het bestaande, heeft laatst-
genoemde vereniging lange tijd een zeer gereserveerde houding
tegenover de Evangelische Maatschappij aangenomen. Eerst op 17
juni     1897    was die Maatschappij ook vertegenwoordigd    in    een
Algemene Vergadering van Welstand. Geleidelijk heeft ook de
Evangelische Maatschappij zich los gemaakt van haar aanvankelijk
anti-ultra-montaans karakter. 107

In 1854 werd hier te lande de Guusmaf-Adolf-Vereeniging op-
gericht met het doel: „de vrijheid van het protestantisme te be-
scliermen, het leven ervan te versterken en in de geestelijke behoef-
ten te helpen voorzien van alle geloofsgenoten, waar zij ook wonen,
die door gebrek aan voldoende hulpmiddelen voor hun kerkelijk
leven in gevaar verkeren voor het protestantisme verloren te gaan".108

Deze  vereniging  was een onderdeel  van  de al sinds 1832 bestaande
Duitse „Gustav Adolph Verein". Afgevaardigden van de Neder-
landse vereniging waren sinds 1935 enige malen aanwezig in de
Algemene Vergadering van Welstand.

107)   Zie   voor de geschiedenis   van deze Maatschappij: De Protestant,   d.d.    19   sept.
1953.

108) A.W., Ing. st. 1854, no. 99; De KatI:oliek, dl. XXXI (1857), blz. 308 vlg.
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De verscliillen in karakter tussen al deze protestantse organisaties
werden in een toespraak tot de Algemene Vergadering der Evange-
lisclie Maatscliappij te Haarlem    op 5 september    1894   door    ds

J. Herderschee als volgt samengevat:

„De genootschappen zijn door de nood ontstaan en beschermen
ieder een groot belang. Welstand beschermt den landbouw,
U,zitas de industrie en den handel, Christelijk Hulpbetoon
voorziet in huiselijke nooden en maatschappelijke ongelegen-
heden, Phylacthion overwaakte het woelen der ultramontaan-
sche partij, Gustaaf Adolf vertegenwoordigt het kosmopolitisch
karakter van het Christendom en de Evangelische Maatschappij
ontrolt de vaan der propaganda". 109

Dezelfde spreker maakte ook nog gewag van de inmiddels op-
gelieven Nederlandsche Protestantsche Unie, die op 25 juni 1856
op initiatief van ds C. W. Pape uit Heusden te Utrecht opgericht
was met het doel zo veel mogelijk de eenheid onder de protestanten
te bevorderen. In het archief van Welstand is echter maar weinig
over deze Unie te vinden. 110 Tegenover initiatieven om te komen
tot andere protestantse verenigingen toonde de Maatschappij steeds

een grote reserve. De vrees ongewild in een ongewenst vaarwater
verzeild te raken gaf tot dit terughoudende standpunt aanleiding.
Reeds toen in 1846 met Unitas en Christelijk Hulpbetoon tot
samenwerking was besloten, werd er door eerstgenoemde vereniging

.

op aangedrongen naast de „algemene Commissie van Samenwer-
king ook plaatselijke commissies van samenwerking te vormen overal

daar, waar in een zelfde stad ook afdelingen van de drie verenigin-
gen bestonden. De Maatschappij van Welstand bevorderde het
ontstaan van zulke commissies niet, waardoor het plan niet of
nauwelijks tot uitvoering is gekomen. 111

109  Geloof en Vrijheid, jrg. XXVIII (nieuwe serie, jrg. V), 1894; A.W., Ing. st.

1894/95, letter E no. 698.
110)  A.W.,  Ing.  st.   1856,  no's  200  en  234;  1857,  no's  116  en  202.  Men zie voorts
De Katholiek, XXXII (1857), blz. 108 vlg. en C. W. Pape en G. P. Kits van
Heyningen, De Nederlandsche Protestantsche Unie, een bijdrage tot de geschiedenis

van het  Protestantisme der  negentiende eeuw ('s-Hertogenbosch  1857).
111) A.W., Ing. st. 1855, no. 280 (jaarverslag van Unitas, blz. 8).
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§ 7.  Cramers mimoires

In het voorgaande is al herhaaldelijk de felle bestrijder van de
„geheime protestantse genootschappen" J. W. Cramer ter sprake
gekomen. Overtuigd-katholiek en een typische Ultramontaan, be-
schikkende over een welgesneden pen en begaafd met een rijke
fantasie, die nauwelijks onderdeed voor zijn zelfinbeelding, werd
hij zelfs in zijn naaste kring soms niet geheel au s6rieux genomen.112
De hoofd-redacteur van De Tijd, waaraan hij als mede-redacteur
was verbonden, Jodocus Smits, vond af en toe Cramers penne-
vruchten ook wel wat te vdr gaand: Cramers fantasie verleidde hem
niet zelden tot beschouwingen die weinig meer met de werkelijklieid
hadden te maken. Die verbeeldingskracht bracht hij ook tot uiting

"in zijn twee tegen de zgn. „geheime protestantse genootschappen
gelanceerde „M6moires", waarvan de eerste  in het najaar  van  1849
onder de titel Mdmoire sur la situation des Catholiques dans les
Pays-Bas depicis  leur   imancipation   en   1798   jusqu'O   nos  jours  ver-
scheen,   en de tweede drie jaren later,   in het najaar   van    1852,
onder de titel Memoire sur les socidtes secretes protestantes dans
les Pays-Bas par un dlecteur neerlandais. Het feit dat de door hem
bestreden genootschappen liet destijds nog raadzaam achtten de
publiciteit met betrekking tot hun werkzaamheid enigermate te
beperken, leidde er niet alleen toe, dat het Cramer gemakkelijk
viel die genootschappen als „geheim" te karakteriseren, maar heeft
ook meegebracht, dat het voor de lezers van Cramers m6moires,
voorzover zij zelf geen lid van bedoelde genootschappen waren,
onmogelijk was Cramers mededelingen aan de feiten te toetsen.
In rooms-katholieke kring hebben genoemde memoires dan ook
grote opgang gemaakt. Omdat het weldra niet verborgen bleef,
dat Welstand al sinds het einde van de jaren veertig sterke leden-
verliezen leed en de andere genootschappen enige jaren daarna ook

111) P. Dekker jr., De uitkomst eener politieke opvoeding, gegeven door een doctor
in   de medicijnen (Amsterdam    1856). Veel objectiever   is,   wat de persoon   van
Cramer betreft, hetgeen Rogier over hem heeft geschreven in Tertigblik en uitzicht,
dl. I, blz. 373 vlg., en de karakteristiek, gegeven door G. A. M. Beekelaar Rond
grondwetsherziening   en   herstel   der Hurarchie (Hilversum-Antwerpen   1964),   blz.
30 vlg.
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in toenemende mate achteruit gingen, heeft de mening ingang
kunnen vinden, dat deze teruggang in aanzienlijke mate aan het
verschijnen van Cramers m6moires kon worden toegeschreven.
Cramer zelf heeft aan die zienswijze in belangrijke mate bijgedragen
door te beweren, dat hij met zijn beide genoemde publikaties de
„geheime genootschappen" dodelijk getroffen had en de leden
ervan hun heil hadden moeten zoeken in de vrijmetselarij. Deze
voorstelling blijkt zelfs nog weerklank te hebben gevonden bij Witlox,
die in het tijdens de Tweede Wereldoorlog geschreven, en in 1969

uitgegeven derde deel van zijn levenswerk, De Katholieke Staats-

partij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst, vol bewondering
heeft gesproken over de successen van Cramers „hartstochtelijke
werkzaamheid" met betrekking tot de protestantse geheime genoot-

schappen, waardoor vele protestanten z.i. gesterkt zouden zijn in
hun afkeer van die verenigingen welke in hun activiteit erop
gericht waren „de eenvoudige katholiek in zijn bestaan te treffen".
Die genootschappen zouden dan ook na Cramers publikaties alleen

nog maar enkele stuiptrekkingen hebben vertoond en verder nauwe-
lijks iets meer van zich hebben laten horen. 113

Deze zienswijze in in verscheidene opzichten merkwaardig. Aller-
"eerst omdat het b]ijven spreken van „geheime genootschappen

onjuist  was nu, zoals reeds door Nuyens  in   1884 was opgemerkt 114,
het ook blijkens Cramers eigen publikaties de tegenstanders toch

weinig moeite moet hebben gekost desgewenst de jaarverslagen
van die verenigingen in handen te krijgen. Daarenboven was de

113) Widox, Kath. Staatspartij, dl. III, blz. 114, waar o.a. verwezen wordt naar de
„Papieren-Cramer" in het archief van de Nederlandse Provincie der Jezuiten, thans
te   Nijmegen. De voorzichtigheid, die Witlox   nog   in   1927   in acht genomen   had
met betrekking tot Cramers „natuurlijkerwijze sterk gekleurde geschrift": a.w., dl. II,
blz. 65, aant. 2, heeft hij later laten varen: a.w., dl. III, blz. 101-120. Dit is des te
merkwaardiger, omdat blijkens Rogier, Terugblik en uitzicht, dl. I, blz. 374,
Cramers papieren een geest ademden die het begrijpelijk maakt, dat in de Tweede
Wereldoorlog een lijnrechte afstammeling van Cramer, een ook Cramer genaamde
Oberscharfuhrer der S.S., voor die papieren een gevaarlijke belangstelling toonde:
Rogier, Verantwoording: Inleiding tot de uitgave van Witlox' derde deel van De
Katholieke Staatspartij, blz. 12. Zo vermoedde Cramer ook al achter de door hem
bestreden „geheime protestantse genootschappen" vrijmetselarij en joods bank-
kapitaal.
114)   W.   F. J Nuyens, Geschiedenis  van   het   Nederlandsche   Volk   van   1 8 1 5   tot  op
onze  dagen,  dl. II (Amsterdam   1884),  blz.  209.
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stelling, dat al die genootschappen erop uit waren de eenvoudige
katholiek in zijn bestaan te treffen, een wel wat erg fantasievolle

bewering van Cramer. Met even veel verbeeldingskracht als zijn
tegenvoeter ds Brave in diens circulaire van augustus    1848   had
beweerd, dat er een „Roomsche Ligue" bestond die er op uit was
„eerlijke (protestantse) huisvaders en moeders tot armoede te bren-
gen", had Cramer in zijn eerste m6moire naar voren gebracht,
dat de door hem bestreden genootschappen slechts 66n onheilig

doel hadden, t.w. „de nuire aux Catholiques dans leurs intdrdts
mat6riels, de les appauvrir, afin d'avoir plus tard, comme r6sultat

esp6r6 de cet appauvrissement, plus de chances de les entrainer &
l'apostasie, et d'accomplir leur rSve impie, celui d'abolir le Catho-
licisme sur le sol nderlandais". In fantasie gaven de ultra's van
beide partijen elkander dus niets toe! In het voorwoord van zijn
eerste mdmoire had Cramer zelfs nog bericht, dat, naar hij had
gehoord, de door hem zo verfoeide genootschappen voor hun
gezamenlijke doel onlangs in Den Haag een centraal bureau
hadden gesticht als centrum van een nieuwe vereniging onder de
naam Orde van anti-Jezuitische Broeders. Ik acht het niet onwaar-
schijnlijk, dat Cramer  iets had gehoord  van   de   in   1846 tot stand

1                  3gekomen „Commissie tot bevordering van SamenwerKing van
Welstand, Unitas en Christelijk Hulpbetoon. De betekenis ervan

heeft hij dan wel sterk overschat en zijn voorstelling van zaken

ging dan ook nog in zo verre mank, dat, anders dan hij beweerde,
Phylactdrion  niet   in   die „bond" opgenomen  was.   Pas  in   1861   zou
die „broederschap" daarin worden opgenomen!

Hoezeer Cramer zich in het karakter der door hem bestreden

genootschappen vergiste, blijkt eveneens uit het feit dat hij in zijn
eerste publikatie had gesteld, dat er naast de in die verenigingen
verenigde protestanten ook nog altijd „een groot aantal wel-
denkende en werkelijk liberale protestanten" was, dat van felle
anti-katholieke acties en dus van die genootschappen niets moest
hebben. Het schijnt geen ogenblik tot hem doorgedrongen te zijn,
dat er onder de leden van Welstand juist heel wat van die door
hem zo geprezen liberale protestanten waren. Typische voorbeelden
daarvan waren de mede-oprichter Holster en in veel sterker mate
nog mr C. J. van Heusden. Deze laatste was zelfs zo tolerant-
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denkend, dat het dagblad De Tijd van welks redactie Cramer zelf
deel  uitmaakte,  hem in november  1848  met klem aanbeval  als  een

liberaal op wie de katholieken vol vertrouwen hun stem konden
uitbrengen. 115

Onjuist was ook de mening van Witlox, dat het aan Cramers
eerste m6moire te danken was, dat de Evangelische Kerkbode zich
in    1849 van Phylact6rion distancieerde. Die m6moire verscheen

pas  in het najaar  van   1849  en de Evangelische Kerkbode  had  al

op 6 april van dat jaar afstand van genoemde broederschap ge-
nomen. Hetzelfde herhaalde zich in 1852. Nog voordat in De Tijd
van dat jaar een groot aantal artikelen verschenen was die Cramer
later zou omwerken tot zijn tweede m6moire, had de Evangelisclie
Kerkbode  zich  op  2  juli 1852 nogmaals van Phylact6rion gedistan-
cieerd. 116

Maar het meest opvallende is wel dat het Witlox geheel is
ontgaan, dat de reacties in protestantse kring hier te lande geheel
anders waren, dan Cramer in zijn zelf-inbeelding steeds heeft ge-
meend: het anti-papisme werd door Cramers m6moires niet „dode-
lijk getroffen", maar er juist sterk door bevorderd en versterkt!

In dit opzicht is het tekenend, dat een van Cramers vurigste
medestanders, de al even hartstochtelijke Belgische graaf C. R. F.
Duchastel (hij was ordonnans van prins Frederik) op 9 december
1849 aan Cramer vol schrik schreef, dat als gevolg van het ver-
schijnen van zijn brochure „sur la situation (les Catholiques" de
gematigde protestanten heftig waren geworden, de lagere volks-
klassen tegen de katholieken in opstand kwamen en de minste
aanleiding voldoende kon zijn om verschrikkelijke scdnes te ont-
ketenen. Ook het platteland werd rumoerig. Hij vervolgde: „zeer

115) De Tijd van 24 nov. 1848 en volgende dagen. Ook de door De Tijcl aanbevolen
kandidaat mr J. 0. de Jong van Beek en Donk was lid van Welstand.
116) Chronologisch even onjuist was een opmerking van Witlox t.a.p. met betrek-
king tot de reacties van Unitas op Cramers publikaties. Na melding te hebben ge-
maakt van het verschijnen van Cramers tweede Mimoire (in de tweede helft van
1852!) schreef Witlox:  „.  .  . in het jaarverslag van Unitas  van  1851 werd ronduit  de
harde klap erkend". Het is mij niet gelukt nog een exemplaar van dat jaarverslag
te achterhalen, zodat ik niet heb kunnen nagaan, wat daarin in werkelijkheid is
gezegd. Was misschien n.a.v. Cramers eerste publikatie sprake van een klap in het
gezicht7
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bedaarde protestanten... hebben mij ook gesproken over de gevaren
van den toestand... Alles te zamen, geloof ik niet, dat de Mdmoire
in het binnenland goed heeft gewerkt... Wij hebben gehandeld
volgens ons geweten, maar wij kunnen ons vergissen in de mid-
delen; we zijn stervelingen". Drie weken later drong Duchastel

nog eens bij Cramer op matiging aan onder opmerking, dat „toute
acte d'agression, qui n'est pas justifi6 par une n6cessit6 absolue,
une faute" was. „Wij hebben" - zo schreef hij toen diep onder
de indruk van de binnenlandse reacties op Cramers brochure -
„een storm ontketend" en met nadruk ontried hij Cramer de
M6moire alsnog in een nederlandse vertaling te verspreiden. Hij
vreesde daarvan nog ernstiger moeilijkheden en dat er dan in het
binnenland meer kwaad zou geschieden dan de M6moire tot dan
toe (in het buitenland) aan goeds had gedaan. 117

Nu moet blijkens Witlox' mededelingen over de gedragingen
van de Belgische graaf deze weliswaar herhaaldelijk op z'n minst
lichtelijk overspannen zijn geweest, maar ditmaal hebben zijn
opmerkingen toch getuigd van grotere werkelijkheidszin dan Cramer
ooit heeft kunnen opbrengen. Weliswaar bleef Welstand steeds
meer leden verliezen, maar daarentegen werd bij Christelijk Hulp-
betoon een tijdelijke teruggang   in    1849 weer overwonnen.    Daar

steeg na het verschijnen van Cramers eerste m6moire het aantal
leden eensklaps met + 1500 leden. In 1850 liep het weer even
terug om vervolgens opnieuw te stijgen; na Cramers tweede publi-
katie   nam het zelfs   toe   met 1407 nieuwe leden   om   in   1853   het
hoogtepunt van 16.022 leden te bereiken. Ook Unitas bleef ondanks
- en we kunnen nu zelfs beter zeggen: ten gevolge van - Cramers
m6moires voortdurend in ledental toenemen. Pas enige jaren na het
verschijnen van Cramers tweede m6moire, toen de indruk daarvan
reeds was vervaagd, begonnen ook Christelijk Hulpbetoon en
Unitas onder voortdurende ledenverliezen te lijden.

Van de door Duchastel gesignaleerde „storm" is in het archief van
Welstand zelf overigens niets terug te vinden. De tegenwinden,
waarmee de Maatschappij in deze tijd in toenemende mate te

117) Witlox, a.w., dl. III, blz. 106/107. De citaten zijn ten dele aan deze schrijver
ontleend.
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worstelen kreeg, kwamen van de kant van Unitas en Christelijk
Hulpbetoon, die mede tengevolge van Cramers publikaties aan
Welstand de wind uit de zeilen namen. De altijd zeer militante
Van Dam van Isselt, de voorzitter van Unitas, mocht dan in zijn
toespraak   tot de jaarvergadering   van dat genootschap   van    1850
vol verontwaardiging Cramer als „de beruchte Nederlandsche kiezer
met zijn Jezuitischen aanhang"   te   lijf  gaan 118,   hij  heeft  toen
kennelijk niet beseft, dat hij hem dank verschuldigd mocht zijn
voor de ]edenaanwas die Cramer met zijn hartstochtelijke werkzaam-
heid o.m. aan I.Initas bezorgde! Typerend voor de gematigde hou-
ding van het bestuur van Welstand is, dat het in tegenstelling met
Van Dam van Isse]t geen termen aanwezig achtte om in het eigen
land iets tegen Cramers geschriften te ondernemen. 119

Wij zouden verder aan Cramers memoires voorbij kunnen   gaan,
ware het niet dat nog een ander door Cramer verspreid misverstand
uit le weg geritimd moet worden, omdat het tot in onze tijd is
blijven voortleven. In zijn Momoire sitr la sittiation des Catholiques
had Cramer buiten de vrijmetselaarsloges en naast Welstand, Uni-
tas, Christelijk Hulpbetoon en Phylact6rion nog een vijfde geheim

protestants genootschap gesignaleerd. Dit genootschap, volgens hem
Tuenda genaamd, stelde zich naar hij meedee]de ten doel: „on-
roerende goederen, boerderijen, weiden, zelfs tegen exorbitante

prijzen, in de bijna uitsluitend katholieke provincie Noord-Brabant
aan te kopen, om daarop protestanten te plaatsen in het hart der
katholieke bevolkingen. Op die manier tracht men nieuwe kerke]ijke
gemeenten te vormen, want volgens zekere wet, uitsluitend ten
gunste van de protestanten gemaakt, hebben zij, zodra het aantal

van laatstgenoemden een zeker getal heeft bereikt, recht op het
hebben van een kerk met een predikant en andere bijkomstigheden.
Welnu, omdat de protestanten zich van bijna alle betrekkingen
meester gemaakt hebben, is er bijna geen dorp, waar niet de helft
of meer van het getal, nodig om een kerkelijke gemeente te vormen,
aanwezig is. Men voegt nu al naar behoefte daaraan twee, drie of
vier kinderrijke families van arme protestanten toe die men op die

118) Witlox. a.w., blz. 115.
119) A.W., Ing. st. 1852, no. 452.
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boerderijen insta]leert, en ziedaar de kerkelijke gemeente is volledig
gemaakt!". 120

Het behoeft nauwelijks opmerking, dat Cramer hier, overigens
op een onjuiste manier, de werkwijze van Welstand beschreven
heeft. Inderdaad had deze Maatschappij wel eens onroerende goe-
deren tegen een exorbitante prijs aangekocht, maar dit was vaak
het gevolg geweest van het opjagen der prijzen doordat men van
katholieke zijde die goederen aan Welstand niet had gegund.
Daarover zijn in het archief der Maatschappij talloze klachten te
vinden, want dikwijls had men, doordat de koopprijs tot ver boven
het normale was opgedreven, van een ondersteuning moeten afzien.
Juist op grond daarvan had men zich er lang tegen verzet de aan-
kopen openlijk te doen op naam van de Maatschappij van Welstand.
Maar volstrekt onjuist was de beschuldiging, dat Welstand er op
uit was nieuwe hervormde gemeenten te stichten dAAr, waar zij
niet (meer) bestonden. Vermoedelijk heeft Cramer zijn beschrijving
ontleend aan een artikel in de Catholyke Nederlandsche Stemmen
van 19 februari 1843, waarin op de Maatschappij een felle aanval

was gedaan, die de redactie van De Evangelische Kerkbode van dat
jaar tot een even fel verweer had verleid onder het opschrift De
onbeschaamdheid der Catholyke Nederlandsche Stemmen tot het
uiterste  gedreven. 121 Daarin  was toen opgemerkt: „Het schijnt
sedert eenigen tijd de behendige taktiek, of liever, eene krijgslist
der Ultramontaansclie partij te zijn geworden, om de ontevreden-
heid en de afgunst der mingegoede Roomsch-Katholieke volksklasse
gaande te houden, door haar tegen de Protestanten op te zetten,
als zochten deze overal de vruchtbaarste landstreken in bezit te
krijgen en haar op aller]ei wijze te onderkruipen, om liaar in de
middelen van bestaan te benadeelen". In de Catholyke Neder-

12°) Mdmoire sur la situation des Catholiques, blz. 75. Cramer beweerde daar, dat
Tuenda een geheel ander genootschap dan Welstand was (blz. 75/76). Unitas,
Christelijk Hulpbetoon en Phylacturion besprak hij op resp. blz. 70, 72 en 76. Men
zie voor andere kritieken van katholieke zijde op Unitas De KatI:oliek, IX (1846),
blz. 133, op Christelijk Hulpbetoon De Katholiek, X (1846), blz. 395, op Phylac-
t6rion De Katholiek, XI (1847), blz. 275 en XII (1847), blz. 206. De Maatschappij
van Welstand kwam o.a. uitvoerig ter sprake   in De Katholiek,   XVII   (1850),   blz.
100 vlg. en XVIII (1850), blz. 38 vlg.
151)  De  Evangelische  Kerkbode  1843,  blz.  47.
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landsche Stemmen was ook sprake geweest van „De Propaganda,
7"

die den bedriegelijken naam voert van Maatschappij van Welstana
en waardoor in haar werkgebied „schier alles, wat te koop komt,
door en voor Protestanten aangekocht" werd. „Er zijn zelfs Ge-

"

meenten, zo ging men voort - „waar tevoren geene Protestanten

waren, en waar zij thans niet alleen reeds onderscheiden eigendom-

men bezitten, maar zelfs eene Kerk, een Predikant, en, naar den
gewonen regel, zelfs een Protestantschen Burgemeester wisten te
krijgen". Daartegenover had De Evangelische Kerkbode opgemerkt,
dat de Maatschappij van Welstand „geene Propaganda (was), die
uitbreiding van het Protestantismus (zocht) door veroveringen op
de R.Katholieke Kerk"...122, maar dat zii was „eene Tuenda, die
slechts wil bebouden wat zij heeft, en handhaven wat haar wettig
toebehoort... Zij bestaat dus blootelijk  om eene geoorloofde  en
pligtmatige zelfverdediging tot behoud van hetgeen zij heeft".

.Dat spreken van ..eene tuencla (hescherming: ontleend aan
het Latijnse werkwoord tueri) in tegenstelling met het woord

„propaganda" (verbreiding) is de oorzaak van veel misverstand ge-
weest. 123 Ondanks  het  feit  dat het zogenaamde bestaan  van  een
vijfde „geheim protestants genootschap, Tuenda genaamd", al ter-
stond na het verschijnen van Cramers eerste M6moire naar het
rijk der schimmen was verwezen door een waardige tegenbrochure
van het Waalse schoolhoofd A. D. J. Mioulet, Lettres d'im pro-
testant hollantlais A l'aitteur dit Mdmoire sTIr la sititation des Catho-
liques dans les Pays-Bas, is men in katholieke kring tot in onze tijd
aan het bestaan hebben van dat genootschap Tuenda blijven
ge]oven.124  Maar  met „eene Tuenda" werd uitsluitend  op  het
karakter van de verschillende, niet op propaganda van de pro-

122) Men vindt die mening nog terug bij Witlox, De KatI:olieke Staatspartij, (11. II,
biz. 65.
in) Op een merkwaardige vergissing wees ds W. Broes in De Evangelische Kerk-
bode  van  1841   (blz. 6) „Immers heeft de titel Tuenda bij lettergeleerde misvatting
kunnen opgevat worden in den zin van dood bereiden.. (vermoedelijk naar het
Fransche tuere)".
124) Mioulet was hoofd van de Waalse school in Den Haag en leraar Frans aan het
stedelijk gymnasium aldaar. Zelfs Duchastel prees Mioulets tegen-brochure als ge-
schreven „en formes moder6es et polis": Witlox, a.w., dl. III, blz. 108. Men zie voor
de inhoud van die brochure ook De Evangelische Kerkbode 1849, blz. 192 vlg., 197
vlg. en 205 vlg. Voor de weerlegging zie Mioulets brochure, blz. 80.
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testantse beginselen gerichte, protestantse genootschappen of ver-
enigingen gedoeld. Zo kon de redactie van De Evangelische Kerk-
bode in 1842 stellen, dat ook zij, bestaande uit een vereniging van
vijftien „achtenswaardige mannen" (allen predikanten van de
onderscheiden protestantse kerkgenootschappen te Amsterdam) en
drie professoren (onder wie prof. H. J. Royaards, de latere voor-
zitter van Welstand, en prof. Hofstede de Groot) „naar naam en
doel (ook) eene Titenda (handhavende), geene Propaganda" ivas. 125
De namen van deze redacteuren waren algemeen bekend gemaakt
en zij waren, zoals ook al in het eerste nummer was medegedeeld,
voor (le eerste maal te Amsterdam samengekomen „den 24 maart
1841, klokke 12 uur". In dat eerste nummer had men ook kunnen
lezen, dat het doel van het door deze Tuenda uit te geven weekblad

zou zijn: „het in besclierming nemen van de belangen van het
Protestantismus en deszelfs heilige rechten op den oud-Nederland-
schen grond tegen de drieste aanmatiging en overmoedige eischen
der pauselijke Hierarchie, . . . tegen het indringen van Romes
priesterheerschappij". 126

Van het optreden van deze werkgroep was dus nooit een geheim
gemaakt. Toch zou Witlox op blz. 65 en 68 van het tweede deel
van zijn boek De Katholieke Staatspart# ook nog het genootschap
Tuenda noemen onder de voormalige geheime protestantse genoot-
schappen   en de oprichting ervan zelfs stellen   op 24 maart   1841,
tegelijk met het besluit tot uitgave van De Evangelisclie Kerkbode.
Zelfs Rogier zou nog in een van zijn opstellen gewag maken van
dat genootschap Tuenda, zij het dan dat hij het tot stand komen
ervan  op  het  jaar   1849  dateerde. 127  Z.i.  was dit genootschap  toen
ontstaan door een „samensmelting van Christelijk Hulpbetoon van
1841,    Unitas   van 1842, Phylactdrion   van    1843   met het oudere
Welstand    van 1822". Phylact6rion    was, naar reeds vermeld    is,
in  werkelijkheid  op  een  na de oudste (opgericht  in   1841) en Chris-

125)   De Evangelische Kerkbode  1842,  blz.  80. Tot genoemde predikanten behoorden
ds W. Broes (hoofdredacteur), ds P. J. J. Huet, prof. S. Muller en ds J. A. Wild-
schut, allen destijds nog lid van Welstand. Men zie De Evangelische Kerkbode,
Prospectus  d.d.  23  juni  1841.
'26) De Evangelische Kerkbode, 1 okt. 1841 (eerste nummer), blz. 1.
121) Rogier, Tertigblik en uitzicht, dl. I, blz. 369.
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telijk Hulpbetoon de jongste (in 1844 gesticht). Dit laatste is echter
van veel minder belang dan het feit dat in Rogiers mededeling
kennelijk Cramers hersenschim   van   de   in    1849   door de geheime
Protestantse genootschappen opgerichte „Orde van anti-Jezuitische
Broeders" nog eens om het hoekje is komen kijken. Bij een zo
hardnekkig leven lijkt het mij gewenst nog eens met nadruk te
herhalen, dat Welstand, Unitas en Christelijk Hulpbetoon in 1846
alleen maar tot de vorming van een gemeenschappelijke „Com-
missie tot bevordering van Samenwerking" hebben besloten, en dat
Phylact6rion daar door Welstand tot 1861 buiten gehouden is.

§ 8. Reglententsivijzigingen en bestievirswisselingen

Naar  aanleiding  van  de  in 1846 aanvaarde voorstellen besloot  de
Algemene Vergadering van Welstand  van  2  juni   1847 te 's-Graven-
hage tot enige kleine reglementswijzigingen. 128 Prof. Bosscha  die
de Maatschappij behouden langs de klippen had geloodst waarop zij
gedreigd  had te zullen stranden, deelde  op   13  juni   1848  mee  niet
meer in de komende vergadering voor herverkiezing in aanmerking
te willen komen. 129 Deze vergadering  d.d.  21   juni   1848 te Rotter-
dam 13°  die hij wegens ernstige ziekte  in zijn gezin  niet  zelf  bij-
wonen kon, droeg aan de Permanente Commissie op hem „het
eenparig verlangen dezer vergadering kenbaar te maken, dat

.Z.E.H.G. op zijn besluit tot het nederleggen van zijn betrekking

118) Deze vergadering werd gehouden in „Diligentia". Christelijk Hulpbetoon ver-
gaderde  daar  op  3 juni, Unitas  op  4  juni  1847:  A.W.,  Ing.  st.  1847,  no's  69,  129,
154 en 157;   1847, blz. 40. Na deze wijzigingen bepaalde art. 31, dat de jaarlijkse
vergaderingen gehouden zouden warden op de tweede woensdag na Pinksteren en
art. 32, dat voortaan tot de Algemene Vergaderingen ook toegang zouden hebben de
„Commissien en Afgevaardigden van andere Vereenigingen, met de Maatschappij in
hoofddoel overeenstemmende,   met  regt van beraadslaging":   J.   1852,   blz.   71   en
1853, blz. 24 en 59.
129) A.W., Ing. st. 1848, no. 158.
130) In het lokaal van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in de Oppert
met daarop aansluitend diner in het hcitel des Pays-Bas aan de Boompjes: A.W., Ing.
st.   1848,   no's   95   en   135.   Men   zie   voor   een kort verslag   van deze vergadering:

L 1848, blz. 58 vlg. en de Notulen van de Maatschappij van Welstand, ringen 36
en  40 te Nijmegen, vergadering d.d.  24  mei  1849.
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zou  terugkomen, maar Bosscha bleef  bij zijn besluit. 131  De  Al-
gemene Vergadering  van   6  juni   1849 te 's-Gravenliage, bij afwezig-
heid van Bossclia en wegens ziekte van mr Loke voorgezeten door
de kashouder ds C. J. M. van den Broek, hield daarop de keuze
van een nieuwe voorzitter een jaar aan en benoemde voor de
tussentijd mr Loke tot plaatsvervangend voorzitter der Maat-
schappij. 132

Vermoedelijk hield deze aanhouding mede verband met enige
gewenst geachte nieuwe reglementswijzigingen, die na in 1849
besproken te zijn verschoven werden naar een volgende jaarver-
gadering.    Deze   in     1850 te Arnhem samengekomen vergadering
aclitte de gewenste wijzigingen van te groot belang om daarover
meteen te beslissen. Aan een commissie tot herziening van het
reglement werd de opdracht gegeven in de Algemene Vergadering
van 1851 met uitgewerkte voorstellen te komen. Op voorstel van
prof. Hofstede de Groot werd besloten, dat men in laatstgenoemd
jaar nu ook eens in het noorden des lands zou bijeenkomen. Men
koos daartoe Leeuwarden 133, een keuze  die in verband  met  de
belangrijkheid der agenda mr Both Hendriksen op 18 maart 1851
deed schrijven, dat „Hofstede, hoe verdienstelijk ook in vele opzig-
ten, voortaan zoo niet meer mogt dispotiseeren. Het is de tweede
maal,  dat  Z.H.G.  ons  op een dwaalspoor brengt... Eerst  met  de
12   of 14 wegen, welke   hij   voor de Maatschappij wilde geopend
zien". 134 Kennelijk doelde  mr Both Hendriksen daarbij  op  De
Groots voorstellen   uit   1840.

Inderdaad was de keuze van Leeuwarden niet erg gelukkig, want

131)  J.  1848,  no.  209;  1849,  no.  65. Hij beriep  zich  mede op „zekere koninklijke
opdracht", t.w. het schrijven van een boek over het leven van Willem II. Witlox
deelde in De Katholieke Staatspartij, dl. III, blz. 198 ten onrechte mee, dat Bosscha
in   1853 nog voorzitter   van   „een der geheime protestantse genootschappen"   was.
Deze was toen nog slechts bestuurder van ring 31 (te Amsterdam). Bij zijn aftreden
als   zodanig,   werd   hij   in 1858 benoemd tot honorair   lid:   J.   1858,   blz.    10;   A.W.,
Ing. st. 1858, no. 176.
132) Deze vergadering werd wederom gehouden in (de grote zaal van) Diligentia:
A.W., Ing. st. 1849, no's 75 en 129; J. 1849, blz. 42-43.
m)  1.   1850,  blz.   51   en  40  vlg.   De  jaarvergadering  van   1850 te Arnhem  was   ge-
houden in het gebouw der „Liedertafel" bij de VelperbarriJre, die te Leeuwarden
vond plaats ten huize van de heer Van der Wielen in de Breedstraat: A.W., Ing.
st. 1850 no's 50 en 53; 1851, no. 88.
1,4) A.W., Ing. st. 1851, no. 62.
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de vergadering werd niet druk bezocht. De voorstellen tot wijziging
van het reglement werden aanvaard. Zij hielden in, dat aan het
hoofd van de Maatschappij een „hoofdbestuur" kwam te staan,

gevormd door de voorzitter met de leden der reeds bestaande
Permanente Commissie en zes niet in Breda woonachtige leden.
Tevens werd het voorschrift geschrapt, dat alle leden van de
Permanente Commissie in Breda moesten wonen. Vijfentwintig
jaar later zou evenwel blijken, dat men in Leeuwarden wat over-
haast te werk was gegaan. Bij een in 1876 gevoerd proces bestreed
de gedaagde partij de bevoegdheid van de Permanente Commissie
om namens dc Maatschappij als eiser op te treden. Het proces moest
worden gestaakt (met een schadevergoeding aan de gedaagde partij),
omdat bleek dat men in 1851 verzuimd had het nieuwe reglement
en de instructie van de Permanente Commissie in de notulen te
insereren, terwill ook een autlientiek afschrift bleek te ontbreken.
In   de  op   30  mei   1877 te Assen gehouden Algemene Vergadering
werden daarom alsnog het reglement van 1851 en genoemde in-
structie door ondertekening van twee afschriften bekrachtigd. 135

Hoe moeilijk het was voor prof. Bosscha een waardige opvolger te
vinden bleek duidelijk in de Algemene Vergadering van  1850.136

Bij een eerste vrije stemming kwamen zeven kandidaten uit de bus,
maar geen van hen had de absolute meerderheid verkregen. Een
herstemming leverde 17 stemmen   op  voor  mr  Loke  en   15  voor  de
afwezige Utrechtse hoogleraar prof. dr H. J. Royaards. Voor ver-

kiezing waren echter minstens 18 stemmen nodig.   Toen   bij    de
derde stemming Royaards 18 stemmen had verkregen   en  mr  Loke
17, proclameerde deze laatste zonder zelf zijn stem uit te brengen
prof. Royaards tot voorzitter „in de hoope, dat hij 't zou aan-
nemen". 137  Die hoop ging inderdaad in vervulling, maar reeds  op

135)   1877, blz. 11; A.W., Permanente Commissie, Not. 1867-1884, blz. 257;
Hoofdbestuur, Not. 1869-1887, blz. 91.
156) Unitas vergaderde  in  1850 te Arnhem  in het logement „Het Zwijnshoofd"  aan
de Kleine Oord, omdat dit „het eenige logement op grooten voet was", dat door
protestanten werd gedreven „in die stad, waar de Roomsche propaganda meer en
meer veld (won)": A.W., Ing. st. 1850, no's 60 en 82.
m) A.W., Ing. st. 1850, no. 170; J. 1850, blz. 50. Prof. dr Herman Johan Royaards
(1794-1854) was een der beide schoonzonen van mr Both Hendriksen: Ned. Patri-

ciaat, jrg. L (1964), blz. 386 en De Nederlandsche Leeuw, jrg. LXIX (1950), kol.
391.
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2  januari   1854   kwam   door zijn overlijden het voorzitterschap   op-
nieuw vacant.   Zo   zag de Algemene Vergadering   van   23   juni   1854
le Amsterdam 138 zich wederom verplicht  tot een voorzitterskeuze.
Men koos toen met volstrekte meerderheid van stemmen Royaards'
neef en boezemvriend, de Leidse hoogleraar  N.  C.  Kist. 139  Deze
was met Royaards  in   1841   al  een der leiders geweest  van de actie

tegen uitvoering van liet concordaat en had zich behalve door grote
geleerdheid ook als fel anti-katholiek een zekere faam verworven.
In   het Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis   van   1843   en
1845 had hij nogeens het sprookje van een pausin Johanna met
ferve opgediend. Maar ook Kists voorzitterschap was van korte duur.
Na zijn overlijden op 21 december 1859 werd in de Algemene
Vergadering  van   8  juni   1860 te Arnhem het hoofdbestuurslid  van
Welstand, de Haagse predikant  ds  Th.  C. R. Huydecoper 140  tot
voorzitter gekozen. De gevolgen van een attaque dwongen hem
evenwel bij brief van 28 mei 1865 zijn ontslag aan te vragen. De
„flaauwe lioop, dat het leven van haren waardigen voorzitter zoude

gespaard blijven" deed de Algemene Vergadering van 14 juni 1865
te Utrecht besluiten het verzoek om ontslag aan te houden, doch
Huydecoper overleed drie dagen na een nieuwe aanval van beroerte
op  10  januari 1866.141 Daarop  deed de Algemene Vergadering  van
1   juni   1866 te Amsterdam haar keuze vallen   op de raadsheer   in
de Hoge Raad der Nederlanden mr J. D. W.  Pape. 142 Deze be-

138) Gehouden in het gebouw „De Eensgezindheid" op het Spui: A.W., Ing. st.
1854, no. 80.

1:19) Prof. dr Nicolaas Christiaan Kist (1793-1859): Ned. Patriciaat, jrg. XIX (1930),
blz. 101, en Nieuw Ned. Biographisch Woordenboek,  (11.  IX,  kol.  519  vlg.
140) Ds Theodorus Cornelis Reinier Huydecoper (1805-1866): Nietiw Ned. Biogr.
Woordenboek,  dl.  VIII,  kol.  892.  Hij   was  in   1851   lid  van  het  hoofdbestuur  van
Welstand geworden. Op kerkelijk gebied was hij een tegenstander van de leer der
modernen. De vergadering was gehouden in de zaal van de Maatschappij tot Nut
van  't Algemeen:  A.W.,  Ing.  st.  1860,  no's  61  en  133.
141) A.W., Ing. st. 1865, no's 101 en 155; J. 1865, blz. 35; 1866, blz. 1. De ver-
gadering  van  1865 vond plaats  in het gel)ouw van Kunsten en Wetenschappen:  Ing.
st. 1865, no. 87. Zie ook 1866, no. 14 (overlijdens-annonce).
142) Deze vergadering werd gehouden in het gebouw „De Eensgezindheid": A.W.,
Ing. st. 1866, no. 100; zie voor de beschrijvingsbrief: Ing. st. 1866, no. 149. Mr dr
Justus Dorotheus Willem Pape (1812-1878) werd later president van de Hoge Raad:
Ned. Patriciaat, jrg. XXX (1944), blz. 231. Hij behoorde tot de consenatieve partij
en was de oudste zoon van ds C. W. Pape te Heusden. Tijdens de nog te bespreken
„Kerkplundering van Heeswi k  was hil Officier van Justitie te 's-Hertogenbosch.
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dankte evenwel voor de eer, waarna   op   20  juni   1867 te Arnhem

tot voorzitter werd benoemd de Leidse hoogleraar prof. J. J. Prins. 143

Inmiddels had  ds Van  Gogh, die sinds  1828 het boekhouderschap
of algemeen secretariaat der Maatschappij had vervuld, zich ver-
plicht gezien „wegens ligchaamszwakte en gezigtsverduistering" aan
zijn  meer dan 40-jarige werkzaamheid een einde te maken. 144

In  de Algemene Vergadering  van   1  juni   1866  die  hij  zelf  niet  meer
kon bijwonen, werd na de pauze door de heer Schim van der Loeff

voorlezing gedaan van het aan de vergadering gezonden afscheids-
woord van den heer Van Gogh, waarna besloten werd het door hem
aangevraagd ontslag eervol te verleenen en zijn afscheidswoord
afzonderlijk van het verslag te laten drukken en in groot getal te
verspreiden. 145 De mede-voorzitter  nam  op  zich  aan  Van  Gogh
de dank van de vergadering over te brengen zowel voor zijn woord
van afscheid als voor zijn belangrijke aan de Maatschappij bewezen
diensten. 146 Als boekhouder werd hij opgevolgd door de Breda'se
predikant ds C. M. A. J. Vorstman. 147 Van de oude garde waren
toen alleen nog overgebleven in het bestuur: mr Loke, die na van
1833 tot 1839 kashouder te zijn geweest daarna onafgebroken als
mede-voorzitter de ]eiding had gehad van de Permanente Commissie,
en de kashouder ds J. C. M. van den Broek. Beiden zouden nog
tot   1880 in genoemde functies werkzaam blijven, zodat prof. Prins
hen in zijn herdenkingsrede van 28 mei 1872 in liun bijzijn openlijk
dank kon betuigen voor al hetgeen zij toen reeds zovele jaren voor
de Maatschappij van Welstand hadden verricht. 148

Dit laatste kan inderdaad moeilijk overschat worden. Vooral mr
Loke heeft als me(le-voorzitter, in welke functie hij menigmaal ook
de voorzitters in de algemene vergaderingen heeft vervangen, en
als voorzitter van de Permanente Commissie bij voortduring het

143) De vergadering  van   1867 was gehouden   in het gebouw  van de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen in de Broerenstraat: A.W., Ing. st. 1867, no. 143.
144) J. 1866, blz. 2 en 34; A.W., Ing. st. 1866, no. 27.
tls) De tekst  is  ons niet overgeleverd.
146)   J.   1866,  blz.  35.  Hij  en het eveneens aftredende hoofdbestuurslid Kuyck  van
Houweninge werden tot honorair lid benoemd.
147) Ds Cornelis Martinus Adrianus Jacobus Vorstman (182+1888): Ned. Patriciaat,

jrg. XXVII (1941), blz. 358. Een portret van hem bevindt zich in de kerkeraads-
kamer van de Grote Kerk te Breda.

148)  J·  1872,  blz.  10 en  11.
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roer van het schip van Welstand krachtig in handen gehouden.
Terecht roemde prof. Prins   hem   dan   ook   in    1872   als   „het   on-
veranderlijk middelpunt der Maatschappij, die op hare werkzaam-
heden den stempel (had) gedrukt van (zijn) even kloeken als
nederigen en stillen geest". 149 In de archieven van Welstand komt
Loke's naam overigens zelden naar voren en des te meer is het te
betreuren, dat van zijn „aanspraken", hoewel zij bijna alle werden
gedrukt, geen enkel exemplaar bewaard is gebleven. Over zijn
werkzaamlieden is daardoor weinig overgeleverd, doordat alle corres-

pondentie van de Permanente Commissie steeds door de boek-
houders werd gevoerd en, anders dan het geval was met de elders

woonachtige voorzitters, de meeste kwesties waarin mr Loke was
gemengd, kennelijk mondeling in de maandelijkse vergaderingen
afgehandeld werden. Bij alle hulde die prof. Bosscha toekomt voor
de wijze, waarop hij in de ]aatste jaren van zijn voorzitterschap
het schip van Welstand tussen de Scylla en de Charybdis door heeft
weten te manoeuvreren, mag dan ook zeker de steun van mr Loke
bij de gevoerde onderhandelingen niet worden vergeten. Ongetwij-
fe]d heeft hij ook in andere moeilijkheden door zijn bezadigd oordeel
en juridische kennis een rol gespeeld, die nog het beste kan worden
getypeerd met de woorden „saevis tranquillis in undis" (rustig te
midden van de woelende baren). Dat hij, naar nog nader zal
blijken, als man van zijn tijd, op hoge leeftijd de tijdsveranderingen
niet meer heeft kunnen volgen, doet aan zijn buitengewone ver-
diensten jegens de Maatschappij van Welstand niets af.

149) J. 1872, blz. 11.
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HOOFDSTUK VII

VOETANGELS EN KLEMMEN

§ 1. De „kerkplundering" van Heeswijk (1847)

Een in feite weinig belangrijk, maar in zijn gevolgen bijna
tragi-komisch voorval  dat in 1847-1848 de Maatschappij  van  Wel-
stand in beroering bracht, verdient thans alleen al ter wille van de
chronologie de aandacht. 1

In   het met Dinther gecombineerde Heeswijk   was   in   1822   voor
de daar destijds nog wonende protestanten een nieuwe kerk ge-
bouwd, maar vijfentwintig jaren later was liet zielenaantal ter
plaatse gedaald  tot een bijzonder luttel getal. 2  In  de  loop  der
jaren was dan ook het beste meubilair uit de kerk van Heeswijk
overgebracht naar de kerk van Dinther en eerstgenoemd gebouw
was zelfs ten behoeve van de kasteellieer, Baron van den Bogaerde,
door een rijtuigschilder in gebruik genomen, totdat de kerkvoogd
van  Dinther en Heeswijk, Pieter Gelpke 3, die tevens burgemeester
en notaris was, daaraan een einde maakte. Eenmaal per maand

1)   Voor het navolgende  o.a.  De  Evangelische  Kerkbode  van   1847,  blz.   172,  180  en
192; De Noord-Brabander van 26 okt. 1847, Handelsblad van 25 okt., 1 en 8 nov.
en 13 dec. 1847; A.W., Ing. st. 1847, no's 252 en 269; 1848, no's 11,72, 195,275,
279; 1849, no's 12, 42 en 129; R.A. Noord Brabant, Archief van de classis van

's-Hertogenbosch, inv. 164, no. 64. Voor een rechtvaardige beoordeling van de hier-
na te vermelden gebeurtenissen en in het bijzonder van de reacties van de te noemen
Brabantse predikanten dient men ook rekening te houden met wat Hanewinkel in
zijn Tweede Reize   door de Majorij   van 's Hertogenbosch   in   den  jaare   1799,  blz.
203-204 en 223, had medegedeeld over het optreden der katholieken jegens de her-
vormde gemeenten in Leende, Heeze, Bladel en Hoogeloon en hetgeen nog slechts
enkele jaren tevoren  in De Evangelische   Kerkbode  van   1841   (blz.   1) was bericht
over de onrechtmatige sluiting van de hervormde kerk in Nuland in de zomer van
1840. Deze gebeurtenissen   was   men   in   1847 in protestantse kringen in Brabant

nog niet vergeten.
2) Volgens De Noord-Brabander van 26 okt. 1847 bestond de gehele gemeente van
Heeswijk nog maar alleen uit een brigadier van de marechauss6e en zijn vrouw!

Daarentegen had blijkens het archief van de classis van 's-Hertogenbosch inv. no.
139 (1822 no. 53) het aantal hervormden in Heeswijk in 1822 nog 16 bedragen.
')  Ned. Patriciaat, jrg. XXXVI (1950), blz.  169.
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kwam toen nog de domin6 van Dinther in de kerk van Heeswijk
voor een gehoor  dat hij grotendeels zelf meebracht 4, het Woord
des Heren verkondigen. Het toezicht op de kerk was toevertrouwd
aan een bij die kerk wonende rooms-katholieke familie, die het
gebouw ook schoon hield en de sleutel bewaarde op een plaats
waar deze voor ieder die in de kerk moest zijn, was te bereiken.

Die   mogelijkheid   werd   in de zomer   van    1847 o.a. gebruikt   door
een Rotterdamse jongen die in Dinther uitbesteed was om daar in
het vak van boekbinder opgeleid te worden. Deze jongeman van
de hervormde godsdienst had zich bereid verklaard in zijn vrije tijd
de gezangboekjes en bijbels van de kerk van Heeswijk thuis, in
Dinther, opnieuw in te binden en van tijd tot tijd ging hij die
bijbels en boekjes ophalen. Hij had echter het gebrek dat liij
slordig was en de deur van de kerk nogal eens liet openstaan.

Op  vrijdag 24 september 1847 begaf deze boekbinder-in-spe  zich
weer eens naar de kerk van Heeswijk. Daar hij met de bijbels en
boekjes bijna gereed was, wijdde hij nu ook zijn aandacht aan de
grote bijbel op de preekstoe]. Ziende dat daarin nogal wat platen
gescheurd waren, verwijderde hij die uit het boek om ze thuis bij
te plakken en dan later opnieuw in de bijbel te naaien. Helaas
vergat hij ook nu weer de deur van de kerk te sluiten. Mogelijk
woei de deur van zelf in het slot, mogelijk is ook dat zij later door
een voorbijganger op een onhandige manier in het slot werd
geworpen. Hoe het ook zij: toen op zaterdag 2 oktober een tienjarig
meisje in opdracht van haar moeder de kerk wilde gaan aanvegen
met het oog op de maandelijkse predikbeurt van de volgende zondag,
kon zij de deur niet open krijgen. Met hulp van anderen gelukte
dat toch, maar daarna was de deur niet goed meer te sluiten.

Wanneer 's middags   gen vier  Heeswijkse kinderen   met   hun
zakken vol noten de kerk passeren, zien zij de deur op een kier
staan. Nieuwsgierig hoe „zo'ne kerk van ProtesthAnten" er van
binnen wel uitziet, begeven zij zich in het kerkgebouw. Spoedig
ontdekken zij, dat het kanseldeurtje prachtig als notenkraker kan
dienen: de basten springen door de kerk en komen ook op de
openliggende bijbel terecht. Dan krijgt een van hen, de kuiperszoon

4)  Zoals  ds Van Heusden  tot  1808  deed bij zijn predikbeurten  in Lage Mierde.
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Adrianus  van de Leemput 5, de gedachte zijn vriendje Peter  van

woorden: „Gade gij eens preken" uit te dagen de kansel te bestijgen.
de  Veer 6,  zoon  van de Heeswijkse vroed- en heelmeester,  met  de

Peter beklimt langs het trapje de preekstoel, maar nauwelijks is

hij boven, of de andere kinderen roepen ontsteld: „Daar komt de
burgemeester aan!". De schrik slaat Peter in de nog geen zesjarige
beentjes en nog sneller dan hij op de kansel gekomen is, is hij
er weer af: hij valt eenvoudig naar beneden en sleurt in zijn
tuimeling ook het wrakke deurtje van de preekstoel mee dat op
de vloer van de kerk in twee stukken blijft liggen. Overhaast ver-
laten de kinderen de kerk.

Wanneer de volgende dag ds Deerns uit Dinther zich in de
Heeswijkse kerk begeeft onn daar de dienst des Heren te leiden,
kan hij nauwelijks zijn ogen geloven. Het slot van de deur blijkt
geforceerd; overal in de kerk liggen basten van noten tot zelfs

op de Heilige Bijbel; het deurtje van de preekstoel is vernield en
uit de kansel-bijbel blijken platen te zijn gescheurd. Een der kerk-
gangers heeft op de heide tussen Heeswijk en Dinther een los
blaadje uit een gezangboek gevonden. Bij verder onderzoek ziet
ds Deerns, dat ook de voorlezerslessenaar in de kerk is verschoven.
Onverlaten - en uiteraard roomsen - hebben zich kennelijk aan
een protestantse tempel vergrepen: zij hebben in hun haat tegen
het ware Woord Gods de Heeswijkse kerk „geplunderd"! Vol
verontwaardiging begeeft ds Deerns zich naar burgemeester Gelpke
om aangifte van het gebeuren te doen. Deze autoriteit reageert
echter nogal lauw. Hijzelf, Ge]pke, was er bij, toen op de vooraf-
gaande zaterdag het tienjarige meisje de deur van de kerk niet open
kon krijgen, en het verhaal over „brutaal forceren" van het slot
neemt hij dus al dadelijk met een korreltje zout.

Op   dinsdag 5 oktober 1847 dineren  bij een Bossche hervormde
predikant een aantal collega's, o.a. ds Deerns en ds Pape uit Heus-
den. Ds Deerns vertelt daar van de „kerkplundering in Heeswijk".
De vondst van het eene blaadje uit een gezangboek is inmiddels

5)   Adrianus   van de Leemput, geb. Heeswijk 14 april 1840: Heeswijk, afd. Bevol-
king,  geboorteregister  1840,  akte  no.  5.
9 Petrus Jacobus van de Veer, geb. Heeswijk 20 dec. 1842: Heeswijk, afd. Bev.,
geb.reg. 1842, akte no. 28.
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aangezwollen tot het vinden van her en der over de heide verspreide
bladen uit gezangboeken. 7 Vol verontwaardiging over het feit, dat
de „Roomse brutaliteiten" nu kennelijk a]le grenzen hebben over-
schreden, begeeft ds Pape zich naar zijn zoon de Officier van
Justitie mr J. 0. w Pape, de latere raadsheer in - en president

van de Hoge Raad, om van deze een onmiddellijk en krachtig op-
treden te eisen. Mr Pape blijkt echter afwezig. Als hij de volgende
namiddag teruggekeerd is, verwijt zijn vader hem heftig op dit
voor de protestanten zo kritiek moment niet op zijn post geweest
te zijn. Mr Pape ontbiedt onmiddellijk een brigade van de mare-
chaussee en in gestrekte draf gaat het - de Officier van Justitie
voorop - naar Heeswijk. De burgemeester Gelpke wordt uiteraard
ook bezocht en blijkt nota bene nog niet eens een proces-verbaal
te hebben laten opmaken. Hij krijgt instructies de zaak met kracht
aan te vatten en de volgende dag requireert mr Pape een gerechte-

lijk vooronderzoek.
In De Evangelische Kerkbode verschijnen dan berichten over

de ongehoorde Kerkplundering van Heeswijk en heel protestants
Nederland is ontzet over de grenzeloze brutaliteit van de roomsen,
die nu blijkbaar nergens meer voor terugdeinzen. Maar clit is
burgemeester Gelpke toch al te dol. In enige ingezonden stukken
en in een brief aan ds Van Gogh brengt hij de werkelijke feiten
naar voren, waarbij hij zich van enkele scherpe bewoordingen
bedient o.a. aan het adres van de Kerkbode. Het gevolg is dat
katholiek Nederland zich op de dijen slaat van het lachen en
protestants Nederland zich in het hemd gezet voelt. De woede, die
zich eerst tegen de roomsen gericht had, ontlaadt zich nu over het
hoofd van burgemeester Gelpke. Van protestantse zijde eist men
zijn aftreden, omdat hij blijk gegeven heeft zijn plicht als protestant
niet te kennen door zijn geloofsgenoten over te leveren aan de
lachlust der roomsen. Hij moet zo al niet als burgemeester dan
toch als kerkvoogd afgezet worden en, daar hij nota bene nog

D Mogelijk heeft dit verhaal in verband met de afkeer der afgescheidenen van de
Evangelische gezangen aanleiding gegeven tot de bewering, dat de „plunderaars"
best „Scholtianen" geweest konden zijn. De Noord-Brabander van 26 okt 1847
noemt in elk geval de Rotterdamse boekbindersleerling een „Scholtiaan".
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administrateur is van enige hoeven van Welstand, dient hij ook
als zodanig te worden ontslagen.

Nadat laatstbedoelde eisen de Permanente Commissie in Breda
bereikt hebben, zit men wel even met de handen in het haar. Er
zijn tegen de administratie van Gelpke wel enige bezwaren (de
door hem geadministreerde hoeven zijn zeer zwakke plekken en
zijn beheer heeft daarom al eerder kritiek uitgelokt; hij behoort

.
tot de administrateurs die te „faciel geacht worden tegenover de

noodlijdende „ondersteunden"), maar men aarzelt om aan de eisen
gevolg te geven. Daarom richt ds Van Gogh zich voor raad tot
mr C. J. van Heusden, inmiddels benoemd tot vice-president van
het provinciaal gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Deze neemt pools-

hoogte bij de Officier van Justitie en antwoordt bij brief van 21
januari   1848.   Wat hij vernomen heeft bevestigt de zienswijze  van
burgemeester Gelpke. Alleen blijft het nog een raadsel, hoe die
vier kinderen de zware voorlezerslessenaar zouden kunnen hebben
verschuiven. Om kort te gaan, naar aanleiding van het verzoek om
advies van ds Van Gogh, blijkbaar ingegeven door een klacht van

de predikant van St. Oedenrode ds Buddingh, geeft mr Van
Heusden als zijn opinie weer, dat laatstgenoemde predikant en zijn
medestanders „blijkbaar teleurgesteld zijn in den grooten ophef

aanvankelijk voor de groote gemeente, zoodat men, als het ware
ten aanzien der R.C. een nederlaag heeft ondergaan, waarvoor men
nu de schuld elders dan waar die eigenlijk schuilt, wil vinden".

Zolang Gelpke zijn administratie behoorlijk verricht, moet hij z.i.
niet ontslagen worden, maar het zou mr Van Heusden „geenszins
bevreemden, indien men, wordt de Heer Gelpke niet ontslagen,
zijn toevlugt tot andere der Maatschappij nadelige middelen nemen

zal, door namelijk deelnemingen te onttrekken en lidmaatschappen
op te zeggen". De Permanente Commissie zal dan ook moeten
kiezen tussen het doen wat recht en billijk is en tussen de geldelijke

belangen der Maatschappij. Uiteraard adviseert mr Van Heusden
tot het eerste.

Dan schrijft ds Schim van der Loeff uit 's-Hertogenbosch aan
de Permanente Commissie op 1 april 1848, dat wegens de houding
van de heer Gelpke al drie Bossche leden bedankt hebben en dat
er nog wel een groter getal volgen zal. Ook naar zijn mening heeft
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„de onprotestantsche handelwijze  van dien administrateur...  aan
.verschillende leden der Maatschappij billijke ergernis gegeven . Op

25 mei bericht hij, dat er weer een lid heeft bedankt. In de
Algemene Vergadering te Rotterclam   van   21   juni    1848   komt   de
zaak aan  de orde, hoewel de gedrukte notulen daarover zwijgen. 8
Maar het blijkt uit een brief van mr Both Hendriksen van 21
januari 1849 die dan schrijft over „de vorige discussies in de vorige
Algemeene Vergadering (onbedaard zou ik haast zeggen, want Van
der Loeff en Buddingh waren kennelijk gemonteerd)". Zijn eigen
oordeel was veel gematigder, want bij hem „praevaleerde de opinie,
dat de zaak te enthusiastisch was voorgedragen in de Kerkbode

enz., terwijl zij gelogenstraft wierden door de Regter - hetgeen
.

beschaamdheid, maar ook wrevel kon teweeg brengen .
De Algemene Vergadering blijkt vervolgens de zaak ter nader

onderzoek aan de Permanente Commissie opgedragen te hebben,
en deze heeft daarna dat onderzoek overgedragen aan ds Van Gogh.
In een uitvoerig door hem uitgebracht rapport waarbij hij de zgn.
kerkplundering geheel buiten beschouwing laat, komt Van Gogh
(lan tot de conclusie, dat de heer Gelpke „in zijn ijver voor den
goeden naam van zijn gemeentenaren wat al te ver is gegaan voor
een lid van het betrokken kerkgenootschap, dat zoo kleine minder-
heid  in de gemeente uitmaakt...   Van   den heer Gelpke,   als
Protestant en als kerkvoogd, had meer ijver en minder vooringeno-
menheid (!) mogen verwacht worden". Zijn slotsom is, dat het nodig
is de administratie aan de heer Gelpke te ontnemen, omdat men
reeds leden heeft verloren en anders nog meer le(len verliezen zal.
De Permanente Commissie gaat met deze conclusie akkoord!

Diep verontwaardigd antwoordt dan bij schrijven van 12 novem-
ber het slachtoffer van deze hele historie. „Geloof niet Mijn
Heer" - zo schrijft hij aan ds Van Gogh - „dat ik laag genoeg
zijn zal om in Uwe handen eene demissie te brengen alsof ik een
U ondergeschikt amptenaar ware, die door pligtsverzuim of ver-
waarloozing van zaken, anders eene afzetting te wagten had". Hij
weigert eenvoudig zelf de vijftienjarige diensten aan de Maat-
schappij nog verder voort te zetten en verzekert, dat hij zal blijven

8)  b  1849, blz. 60.
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„een Vijant van aanstokers van het vuur der tweedragt tussen de
twee voornaamste Kerkgenootschappen" en dat hij de vrede in zijn
gemeente zal blijven bewaren. Na nog twee met name genoemde
predikanten getypeerd te hebben als „leugenaars en aanstokers van
tweedragt" tekent hij zijn brief met „Uwen gehoonden Dienaar".
Toch kan hij niet nalaten op deze geschiedenis nog eens terug te
komen   in een brief   van 21 maart    1849,   want in Heeswijk   en
omgeving is nu het gerucht ontstaan dat hij als administrateur van
Welstand ontslagen is, omdat hij als notaris in een akte ten nadele
van de Maatschappij zou hebben geknoeid. Hij zet in die brief het
gehele gebeuren nog eens uiteen (de voorlezerslessenaar is z.i. bij
een vorige schoonmaakbeurt verplaatst en niet teruggezet!) en
eindigt met de woorden: „De geheele winkel hangt mij de keel
uit... Sommige Heeren Predikanten willen hun eigen glazen
inslaan. Zij willen evenals de Pastoors eene onverzettelijke heersch-
zuclit invoeren. . . .E n hiermee is mijne onbepaalde eerbied  voor

.Predikanten opgelieeven, welke mij in mijne jeugd is ingeprent .
In    het    aan de Algemene Vergadering    van    6    juni     1849    te

's-Gravenhage uitgebrachte mondelinge verslag - niet in het ge-
drukte! - werd alleen medegedeeld, dat naar aanleiding van een
door hem opgesteld rapport de boekhouder „officieuselijk" aan de
heer Gelpke in overweging had gegeven om voor de administratie
te bedanken. 9  Na een „zeer onvriendelijke brief" van Gelpke aan
dc boekhouder was daarna een officiale brief gevolgd. Nadat het
schrijven van Gelpke   van 21 maart    1849   bij de leden   van   de
Permanente Commissie rondgegaan was, was dit stuk „voor kennis-

neming aangenomen en hiermede deze onaangename zaak getermi-
neerd".

Het gehele gebeuren vormt een zwarte bladzijde in de geschie-
denis van de Maatschappij van Welstand, maar is tevens kenmer-
kend voor de geest van die tijd en de vrees die toen bij de bestuur-
ders van Welstand bestond om nog meer leden te verliezen. Unitas
en Christelijk Hulpbetoon zouden de „afvalligen" met open armen
hebben ontvangen.

9) A.W., Ing. st. 1849, no. 129.
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§   2.      De  Zendingsgemeente  te  Hapert  ( 1 860-74)

Nog geen acht maanden nadat Phylact6rion haar bestaan en
wijze van werken aan Welstand bekend had gemaakt, kwam er bij
de Maatschappij opnieuw een brief van Phylact6rion binnen. Op
12  december   1849   had die broederschap   zich   tot  mr   Both   Hen-
driksen gericht onder over]egging van een bericht van ds Van
Houten te Bergeyk. Deze had vijf dagen eerder aan Phylactdrion
geschreven, dat twee bouwhoeven onder Bladel die volgens hem
in   1838  door twee protestantse boeren aangekocht waren,  nu  door
dezen verkocht zouden worden „aan Belgische kloosterlingen van
de   abdij   van   Postel, in Braband bekend staande onder   den   naam
van Witte Heeren". Ds Van Houten had, zoals hij schreef, reeds
aan de protestantse notaris en burgemeester van Bladel, J F. C.
Meyer, verzocht de onderhandelingen over de aankoop slepende
te houden. Gezien het gevaar dat „bij de veele eigendomsover-
drachten in handen der Propaganda ook deze twee hoeven... bij
vernieuwing in bezit (zouden komen) van de geestelijkheid, al-

'7

gemeen bekend onder den naam van de Witte Heeren werkzaam,
stelde Phylactdrion de vraag, of Welstand niet in staat was „de
bedoelingen van het Jezuitismus te verijdelen". Onder opmerking
dat de Maatschappij reeds leden verloor omdat Christelijk Hulp-
betoon actiever was, zond mr Hendriksen deze brief door. Het
opmerkelijke feit doet zich voor, dat ds Van Houten zelf tot de
leden van Welstand behoorde 10  maar  zich tot Phylact6rion blijkt
te hebben gericht, en dat mr Both Hendriksen het noodzakelijk
achtte het bestuur van Welstand tot grotere activiteit aan te sporen
door op Christelijk Hulpbetoon te wijzen. 11 Een en ander illustreert
de ontevredenheid, die er kennelijk bij sommige leden van Welstand
bestond over de geringe door de Maatschappij betoonde activiteit!

In werkelijkheid betrof het hier een groot landbezit, bekend
onder   de   naam „de Vorselse   Hoef",   dat   niet   in    1838,   maar   op

w)  Deze predikant bedankte   in   1851 uit antipathie tegen  de   door   hem   als   een
,,gevaarlijke Zeloot" getypeerde ds Buddingh van St. Oedenrode als administrateur
van de Maatschappij ,·an Welstand: A.W., Ing. st. 1851, no. 82.
11) A.W., Ing. st. 1849, no. 235 en 236. Phylactdrion kon zelf niet tot de aankoop
overgaan, omdat dit gencx,tschap zich uitdrukkelijk ten doel stelde „niet door stoffe-
lijke middelen, maar enkel door het aankweeken van Protestantschen zin en Chris-
telijke broederliefde" het protestantisme te ondersteunen:   Ing.   st.    1849,   no.   88.
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14  januari  / 4 februari  1836 bij publieke veiling ten overstaan  van
genoemde notaris voor f 12.400,- door twee protestantse boeren,
Abraham  van  den  Born 12 en Johannes Andreas Michael 13,  was

gekocht van de vier dochters van mr George de Back en zijn vrouw
Sophia Johanna Andres. 14  In 1837 hadden  Van  den  Born  en
Michael hun nieuwe bezit bij akte van 29 november gescheiden. 15

Bijna acht jaren na Michaels  dood  op  22  juli   1838 te Bladel  had
in   januari    1846 zijn oudste zoon, Lambertus Michael    (geb.    te
Hapert 17 maart   1820),   zich   tot  mr  C.   J. van Heusden gewend
en diens hulp ingeroepen wegens de belangrijke schuld die zijn
vader  voor de aankoop  in  1836 had moeten aangaan.16 Onder  meer
uit de daaruit voortgevloeide briefwisseling met de Maatschappij
van Welstand blijkt, dat het hier de zogenaamde „Hoeve ten
Vorsel" of „Bladelse Hoef" betrof die eens voor het Staats worden
van Brabant bezit was geweest van de abdij van Postel. 17 De Maat-
schappij ging wegens geldgebrek  in  1846  nog niet tot hulpverlening
over, maar wel kocht zij in 1850 van Lambertus' moeder, Allegonda
van de Voort, om haar in staat te stellen althans een deel van
genoemde schuld af te lossen, een afzonderlijke boerderij onder
Hapert. Deze hoeve was toen in gebruik bij Allegonda's derde zoon,
Peter Michael. Voortaan hield hij die hoeve (ondersteuning no.
128) in pacht van de Maatschappij van Welstand. 18

12) Abraham van den Born, ged. Hapert 3 april 1791 was de tweede zoon van
Abraham van den Born en zijn tweede vrouw Johanna Dankaarts. Hij trouwde te
Hoogeloon op  20  mei 1813 Elizabeth Redert: laarboek Centraal Bureau voor Genea-
logie, jrg. XXIII (1969), blz. 72.
13) Geb, Casteren, ged. Hoogeloon 29 febr. 1795 als oudste zoon van Lambert(us)
Michael en Petronella Fabri: .laarb. Centr. Bureau roor Genealogie, t.a.p
14) Gens Nostra, jrg. XXV (1970), blz. 336 vlg.
15) Zie voor de aankoop R.A. Noord-Brabant, Notariele Archieven, inv. N. 4486.
akten no's 11 en 27; voor de scheiding t.a.p., inv. N. 4487, akte no. 111.
18) Zijn beide ooms, Peter Michael (op onderst. no. 29) en Lambertus Michael (op
onderst. no. 47), waren destijcls door ds Van Heusden voortgeholpen. Vermoedelijk
heeft Lambertus zich deswege tot mr Van Heusden gewend.
17) A.W., Ing. st. 1846, no's 12, 13 en 14.
18) 1. 1850, blz. 16-17. Peter Alichall, geb. Hoogeloon 3 maart 1824, t Hapert
1 juni 1867, tr. Jacoba Charlotta van den Born, geb. Hapert 4 febr. 1819, overl.

Hapert 3 april 1883, dr. van Abraham van den Born en Elisabeth Redert. Hij mag
niet verward worden met zijn oom en naamgenoot op ondersteuning no. 29. Zie
over hem en zijn vrouw J. 1852, blz. 27; 1865, blz. 7, 1868, blz. 8; 1876, biz. 15;
1883,  blz.   15.  Hun zoon Johannes Andreas Michael  U.   1884,  biz.   14  en   1892,
blz.  12) tr. Zundert  17  nov.  1883 Adriana Honcoop, een dochter  van de onder-
steunde op no. 40 te Zundert (J. 1884, blz. 14).
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De aankoop van de Hoeve ten Vorsel door de abdij van Postel
vond geen doorgang en in het najaar van 1852 werden nu door
de Maatschappij met betrekking tot dat bezit onderhandelingen
aangeknoopt met Abraham van den Born en de weduwe Michael-
van de Voort. 19 Van den Born aarzelde niet om de Maatschappij
het mes op de keel te zetten: zijn „eisch, waarvan niet af te dingen
vie], was f 10.000. Weigerde men den koop uit de hand, dan kwam
het goed in publieke veiling, werd de verkrijging onzeker en liep
het naar alle gedachten hooger".20 De Maatschappij kocht de hoeve
voor de gevraagde prijs 21  Condersteuning  no. 148 onder Bladel),  en
gaf de helft ervan (no. 148a) in pacht aan Lambertus Michael Pzn.,
de oudste zoon van de ondersteunde met no. 29 te Hoogeloon,
Peter Michael. 22

Na deze aankoop volgde nu ook de verwerving van de andere
helft van de Hoeve ten Vorsel, die nog in het bezit was van
Allegonda van de Voort. De aankoop had plaats bij publieke veiling
d.d. 21 maart 1854 en wel voor f 11.000 (ondersteuning no. 151
te  Bladel). 23 Na Al]egonda's overlijden  die  tot  haar  dood  in   1856
als  pachteres  op de boerderij bleef wonen 24.  werd deze laatste  in
pacht gegeven aan haar oudste zoon Lambertus Michael. Die
oefende daarop het boerenbedrijf uit tezamen met enige broers
en zusters.

1') Geldgebrek had eerdere aankoop door de Maatschappij belet: A.W., Notulen-
boek Perm. Commissie II (1843-1854), d.d. 29 sept. 1852. Een beroep echter van
het Hoofdbestuur op de vermogende leden der Maatschappij „tot het negotieren vanf 30.000., tegen lage rente en jaarlijkse aflossing van minstens 5%, leidde tot een
aanbod van f 14.000 A 3% en f 9.000 A 25%:  J.   1853,  blz.  7.  Dit  geld  was  voor-
namelijk afkomstig van de leden Both Hendriksen, Royaar(is, Wildschut, Van (le
Wijnpersse en Uytwerf Sterling: A.W., Notulenboek Perm. Comm. II, verg. d.d.
8 nov. 1852,4 jan. en 16 maart 1853.
29) J. 1853, blz. 5, A.KV., Ing. st. 1852, no's 369, 377, 411, 418, 426, 430, 446,
465; 1853 no. 75.
21) Nots. J· F. C. Meyer te Bladel, akte d.d. 22 dec. 1852.
r') Lambertus Michael, geb. Hoogeloon 4 maart  1828,  t  Breda 21 april  1912,
trouwde   in   1857 zijn nicht Catharina Michael, geb. Hoogeloon    12   dec.    1835,
t  Breda  30  nov.   1908,  dr.  van  J. A. Michael en Allegonda  van de Voort:  J.   1853,
blz.   8  en   1854,  blz.   12. De vader van Lambertus, Peter Alichael, leefde  van  1798-
1873.

19 Nots. J. F. C.  leyer te Bladel. De aankoop werd vertraagd door het feit dat
voor de verkoop wegens de aanwezigheid van minderjarige mede-gerechtigden rech·
terlijke toestemming moest worden verkregen.
24) A.W., Ing. st. 1856, no. 129.
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Johannes Andreas Michael en zijn broer Peter (op ondersteuning
no. 29) waren van moederszijde afstammelingen van Elske Joosten,
die wegens haar streng protestantse geloof nog + 1800 als „Geuze
Els" bij haar nakomelingen in Kempenland beroemd en bij de
katholieken berucht was.25 Dat haar bloed nog in de aderen van
genoemde Michaels stroomde, blijkt uit het feit dat laatstgenoem-
den als bijzonder vroom bekend stonden. 26  In 1862 begon echter
duidelijk te worden, dat ook deze medaille haar keerzijde had.

De alarmklok werd op 13 april van dat jaar geluid door de
administrateur van enige hoeven van Welstand, de rijksontvanger
J. Meyer te Hoogeloon. Hij berichtte aan de Permanente Com-
missie dat, op twee uitzonderingen na, de onder zijn administratie
ressorterende ondersteunden niet meer beantwoordden aan de be-
doelingen, waartoe zij op hun hoeven geplaatst waren. Zij waren,
naar hij schreef, aanvankelijk voor een cleel min of meer aanhangers
van ds Du Cloux geweest, waarmee hij duidelijk maakte dat zij
tot de orthodox-protestantse richting behoorden. 27 Du Cloux  was
de predikant van Vierhuizen geweest, waarmee ds De Cock van
Ulrum  in   1833 in conflict was geraakt, hetgeen  toen tot schorsing
van laatstgenoemde predikant had geleid. Nadat Du Cloux predi-
kant in 's-Grevelduin-Capelle geworden was, had hij met zijn
collega ds Sigal in Besoyen moeilijkheden gekregen. Ondanks zijn
conflict met ds De Cock behoorde namelijk ook ds Du Cloux tot
de streng-rechtzinnige richting in de hervormde kerk. Van zijn
Brabantse standplaats uit strekte hij zijn invloed mede uit over de
gemeente van ds Sigal, hetgeen, naar laatstgenoemde in 1858 be-
richtte, ertoe leidde dat „het volk brutaal en grof beledigend werd
en zelfs zij die ternauwernood konden lezen, veel minder eenige

eenvoudige begrippen van Christelijken Godsdienst bezaten, zicli
voor bekeerden uitgaven en samenspanden om de eenvoudigen in
de gemeente in beroering te brengen en tegen hunnen leeraar op
te zetten". Als voorbeeld had ds Sigal toen de Maatschappij-boer
Wouter Kuysten (op ondersteuning no. 63) genoemd, wiens tweede
zoon bij ds Du Cloux ter kerke ging, terwijl Wouters oudste zoon

23)  Jaarboek Centmal Bureau voor Genealogie, dl. XXIII (1969), blz. 66-79.
28) Zie bijv. A.W., Ing. st. 1846, no. 13; 1852, no. 79; J. 1854, blz. 13.
29 A.W., Ing. st. 1860, no. 94 en 98.
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weliswaar in Besoyen diaken en voorlezer was, maar in de gemeente
aanstoot gaf door bij het doen der avondmaalsvragen te blijven
zitten. Dit laatste zou namelijk een bewijs zijn dat men „bekeerd"
was. 28

De klachten van ds Sigal hadden het bestuur van de Maat-
schappij van Welstand aanleiding gegeven Kuysten een schriftelijke
waarschuwing te zenden. Hem werd geadviseerd met zijn gezin
„getrouw gebruik te maken van den dienst van den leeraar onder

,,\riens herderlijk opzigt hij geplaatst was . Wanneer het pacht-
contract eventueel niet verlengd zou worden, dan zou hij het aan
zichzelf te wijten hebben. Deze waarschuwing had destijds nog
geliolpen en Kuysten was niet afgedwaald van de gemeente tot
ondersteuning waarvan de Maatschappij hem had laten wonen op
de   boerderij   die   zij   in    1840   van hem overgenomen   had.    Ook
Kuystens oudste zoon had verder geen aanstoot meer gegeven;
na   de   dood   van zijn vader   in   1867   zou   hij   deze   dan   ook   op   de
boerderij opvolgen. Maar door de berichten van ds Sigal wist de
Maatschappij wat voor vlees zij met aanhangers van ds Du Cloux
in de kuip had. Welnu - volgens de heer Meyer was het met de
sympathie voor de richting van laatstgenoemde predikant „nog heel
wat erger geworden door de komst van een rondreizend predikant,
die tevens de functie van huiskapelaan bij den Baron van Coehoorn
jr te St. Oedenrode waarnam en die in Hapert en Bladel en
Bergeyk voor een talrijk gehoor, soms 50 of meer zielen sterk en
voor het grootste gedeelte uit ondersteunden der Maatschappij

.
bestaande, zijne gaven deed hooren . De gevolgen daarvan waren:
„minder bijwoning van de openbare godsdienst, werken op den
feestdag van Goeden Vrijdag en op andere dagen hun werk ver-
zuimen door op verre afstanden naar hunne oefeningen te gaan,
wantrouwen te verwekken en Predikanten te verketteren, pogingen

18) A.W., Ing. st. 1858, no. 9; Copieboek 1858, no. 270. Voor het gezin van Wouter
Kuysten zie men A.W., Ing. st. 1834, no. 4; 1836, no's 19 en 27; J. 1836, blz. 11
en   1841,   blz.   13.   Hij  was  op  24  juli 1828 gehuwd met Allegonda Dankaarts  die
door haar vader, Anthony Danck(a)er(t)s (geb. Hoogeloon 2 sept. 1753,   schoolmees-
ter achtereenvolgens te Wintelre en Bergeyk, t ald. 12 april 1818) een kleindochter
was van Frederik Danckaerts en Allegonda Fabri. Wouters zonen stamden dus via
hun moeder ook af van .,Geuze Els": JaaTb, Centr. Bureau voor Genealogie, dl.
XXIII (1969), blz. 80.
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tot proselyten maken onder hun R.C. dienstboden met beloften
van huwelijken en ondersteuning der Maatschappij bij hunnen
overgang, waardoor voor eenigen tijd al die dienstboden door den
Pastoor gedwongen waren om onmiddellijk te vertrekken, hetgeen
tot veel verbittering onder de meerderheid der R.C. bevolking had
geleid". Vijf dagen later bereikte de Permanente Commissie een

29klacht van ds Leyds uit Hoogeloon over stoken in zijn gemeente.
Hieraan werd meegedaan door Peter Michael die volgens genoemde
predikant zelfs optrad als voorbidder op de „zoogenaamde oefenin-
gen", en diens oudste zoon Johannes Andreas, terwijl andere onder-
steunden der Maatschappij, door „een zoogenaamden zendeling
van de ultra-orthodoxe partij" bewerkt, al geruime tijd niet meer
in de kerk verschenen!

Om te begrijpen, wat er nu precies aan de hand was, moeten

wij ons een ogenblik naar St. Oedenrode verplaatsen. Daar woonden
destijds op het kasteel Henkenshage de generaal-majoor der artillerie
en adjudant des Konings, Jan Philip baron de Girard de Mielet
van Coehoorn en zijn tweede zoon, Jhr Pieter Jacob. Zij hadden
in de jaren veertig genoemd kasteel ingrijpend verbouwd door het
tot een kwasi-middeleeuws Slot te lierscheppen. Wat aanvankelijk
niet anders was geweest dan een gebouw zonder verdieping om-
ringd door een gracht, werd getransformeerd tot een bouwwerk
van twee verdiepingen met drie zware hoektorens, voorzien van
stallen en dienstwoningen die opgetrokken werden ter weerszijde
van een grote poort met gekanteelde muren en alles omringd door
een nieuwe gracht, waarover een ophaalbrug naar een door dem-
ping  van  de oude gracht geschapen binnenhof leidde. 80

De Baron van Coehoorn jr. bedoeld in de brief van de rijks-
ontvanger Meyer, was naar uit latere berichten blijkt, niemand
anders dan kasteelheer jhr Pieter Jacob die op godsdienstig gebied
streng-orthodoxe opvattingen toegedaan  was. 31  Hij  kon  zich  vol-
strekt niet verenigen met de leer die de plaatselijke predikant, ds

29) A.W., Ing. st. 1860, no. 108.
30)  W. van Rooij, Sint-Oedenrode,  het dorp van Mgr. Bekkers (St. Oedenrode  1968),
blz.  62  vlg.  en de afbeelding ald. tegenover  blz.   113.
31) A.W., Ing. st. 1877, no. 87; Nederland's Adelsboek 1955, blz. 238. De titel van
baron heeft hij nimmer gevoerd.
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Johannes Buddingh, al sinds 1839 in St. Oedenrode van de kansel

verkondigde. Daarenboven was deze predikant verre van gemak-
kelijk in de dagelijkse omgang en botste hij nogal eens met zijn
collega's. Tijdens een predikantenvergadering in 1851 gedroeg
hij zich op een wijze die mr Both Hendriksen in de pen gaf: „Maar
hoe treurig verschijnt Buddingh uit St. Oedenrode daar op het
toneel. Ik heb aan den man zelf gezegd, dat hij mij te woelig was
en te weinig zich bij zijne roeping bepaalde". Later zou ds Bege-
mann te Nuenen ook spreken over de „jeugdige onbedachtzaamheid
van Buddingh", waardoor deze zich tot ongewenste handelingen
had laten verleiden. Als fel anti-katholiek, hij was naast lid van
Welstand ook voorzitter der afdeling St. Oedenrode van Unitas,
heeft Buddingh zich enige zeer kwetsende uitlatingen van anti-
papistische aard laten ontvallen die overgeleverd zijn en zeker niet
de enige uitlatingen  van  die aard geweest zullen  zijn. 32 Dit alles

verklaart, waarom Pieter Jacob van Coehoorn aan zijn slot een
eigen „Verbi Dei Minister" had verbonden. Wanneer  deze  's zon-

dags op het kasteel het Woord des Heren bediende, werd de
kasteeldeur wijd open gezet voor iedereen die zich onder het gehoor
van deze „huiskapelaan" wilde scharen. Volgens een niet meer te
verifieren mondelinge overlevering kregen protestantse boeren die
daartoe hun schreden naar Henkenshage richtten, zelfs van de
kasteelheer een geldelijke gift, volgens het verhaal maar liefst een
daalder!

Als zo'n huiskapelaan  werd  in   1863 een zekere „a fgezette predi-
kant Witteveen" gesignaleerd welke met de boeren die aan zijn
verkondiging de voorkeur gaven boven die van ds Buddingh,
daarenboven nog geregeld oefeningen hield, waarin hij hen, naar
gerapporteerd werd, „opzette tegen de plaatselijke predikanten en
het (moderne) kerkelijk leven, of ook wel kinderen van die boeren
die wel niet wettelijk maar toch feitelijk afgescheiden waren,

89 Zie voor Buddingh: A.W., Ing. st. 1851, no's 2 en 82; 1852, no's 194 en 196;
1856, no. 219; 1870, no. 123; Cramer, Mimoire sur les socidtis sicrdtes protestantes,
blz. 124 en Gorris, J G.le Sage ten Broek en de eerste fase van de emancipatie
der Katholieken, dl. II, biz. 300. Hoe weinig populair Buddingh in zijn eigen
woonplaats was, blijkt  ook  uit  het  feit,  dat in februari  1845  bij  hem  door  een  woe-
dende volksmenigte de ruiten ingegooid werden: Ruter. Rapporten van de Gouver-
neurs, dl. III, blz. 254, no. 383.

264



... ....         I. ir -  . ,«, 9, "=. *'
. -2..*1

- , - *.CM
1   3* 

..... ./
L.

.

.       ....... .... .,17
9 : -      4 44*4" ..1/,   A   *:'.t*,:     ·int.
........1,1-1 -

,

.   , ''Ek,".'  ,
.<H/.1.34'...3

.-...„
......: »

.

...., 4,„.„Xly, ..:r

.+1

3 1
. -/4, : ...1

'5·.r '.i r.1

-,

4 5:                             F

4 r-\
--

..4/  433 .

,·i··At...
86/

t*
4,t» «'l   1    -4

l'eter Alichall 11798 - 1873), landbc,Ewer op onder,teuning nci. 29 te HiM,geliwin,
en /ilii ,·r<,ur\· ,·\1111<1 (citil,tri,la Redert {1805 - 1873)

Naar eeii f:,tc, in het l>ezit van cle heer J· L. A. Plancken te Breda.



doopte". 33  Aan jhr Pieter Jacob  werd de bedoeling toegeschreven,

dat hij „een kolonie van uitverkorenen wilde stichten"; ds Buddingh
sclireef dan ook in 1870 smalend over „het ijverig werfdep6t-
Coehoorn". 34 Dit laatste strekte zijn werkzaamheid  uit  over  de
wijde omtrek van St. Oedenrode, o.a. in Oirschot, Hoogeloon,
Hapert, Bladel en Bergeyk, en wekte daar veel onrust in de
plaatselijke hervormde gemeenten. 35 Menige rechtzinnige  protes-
tantse boer, afkerig van de kerkelijke richting van zijn plaatselijke

predikant, schaarde zich onder het gehoor van de rondtrekkende

„huis-kapelaan" van de „jonge Baron", bleef uit de eigen kerk weg
en deinsde er niet voor terug om in dc kerkelijke vergaderingen
op hoge toon van de plaatselijke predikant verantwoording van
leer en levensgedrag te eisen.

Tot welke crnstige gevolgen deze ontwikkeling kon leiden, bleek
te Hooge]oon. Dank zij de hulp door de Maatschappij van Welstand
geboden, telde de hervormde gemeente aldaar in de jaren vijftig
van de vorige eeuw ongeveer 70 zielen. In de daaraan voorafgaande
decennia had de Maatschappij bij herhaling moeten ingrijpen om
de  gemeente  van een dreigende ondergang te redden.  Maar  in  1860
scheidden zich onder invloed van de huis-predikant van de jonge
baron van Coehoorn 25 personen (dus meer dan een derde deel!)
af, waardoor bij eventuele predikantsvacature het voortbestaan van
de  gemeente in groot gevaar dreigde te komen. 36 Begrijpelijk  is
dan ook, dat de Permanente Commissie het dringend nodig achtte
ter plaatse zelf een onderzoek in te stellen.

Naar aanleiding van de ingekomen klachten "dat er zig bij
onderscheidene ondersteunden eene geestdrijverij in den zooge-
naamden orthodoxen zin lieeft geopenbaard, die aanleiding geeft,

n) A.W., Ing. st. 1863, no. 54. Bedoeld moet zijn ds Hermanus Willem Witteveen
(1815-1884): De Nederlandsche Leeuw, jrg. LVIII (1940), kol. 173 en H. Algra,
Het  wonder  van   de   19e eeuw (Franeker   1966), blz. 224-226.  Na zijn afzetting  d.d.
30 april 1859 werd hij directeur der Zendingsgemeente te Ermelo: Algra, a.w., blz.
225.

19 A.W., Ing. st. 1870, no. 137.
35) A.W., Ing. st. 1863, no. 54. In Oirschot woonde op het landgoed „Heerebeek"
een broeder van jhr. Pieter Jacob de Girard de Mielet van Coehoorn, die eveneens
de rechtzinnige leer toegedaan was: Inspectierapport  1861,  fol.  24.
w)  A.W.,  Ing.  st.   1867,  no's  19  en   187. Het zielental  was  toen tot beneden  de
grens van 50 gedaald, zodat bij eventuele predikants-vacature geen „hand-opening"
kon worden verzocht.
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dat zij zich aan het bijwonen der openbare godsdienstoefening
onttrekken, oefeningen houden en in 't algemeen scheuring maken,
die het doel der Maatschappij niet kan bevorderen", togen op
25   juli 1860 enige leden der Permanente Commissie  bij het begin
van een inspectietocht langs de bezittingen der Maatschappij in
Oost-Brabant allereerst naar Hoogeloon. 37 Daar wendden  zij  hun
schreden o.m. naar de ondersteuning no. 29, de hoeve van Peter
Michall (Lambertusz) en zijn vrouw Anna Catharina Redert. „Toen
wij", zo rapporteerden   zij   in hun schriftelijk verslag, „bij onzen
vriend Michael binnen traden, was hij niet thuis, maar zaten zijne
vrouw en kinderen rond den koffyketel, met krentenmik, in ge-
zelschap van een deftig in liet zwart gekleed jongman en van
zekeren Damen, vroeger landbouwer te Helvoirt, thans meester-
knecht bij den Heer van Coehoorn  te St. Oedenrode 38, ons bekend
als een voorstander der regtzinnige leer. De vooronderstelling lag
voor de hand, dat wij de eer hadden aldaar aan te treffen den man,
dien onze boeren zich tot zielenherder hebben gekozen, en ofschoon
dit voor 't oogenblik niet werd uitgemaakt, het bleek den volgenden
dag, dat wij werkelijk voor ons hadden gehad eenen zendeling van
den Heer Capaclose  c.s.   te  's Hage 39,  die  na het vertrek  van  zijn
voorganger, op verzoek der belanghebbenden, naar deze streken

3,)   A.W.,  Inspectierapport  1860,  fol.   1.
38) Bedoeld moet zijn Jan Hendrik Damen wiens vader Simon Hendrik Damen een
zoon was van Adam Damen (1740-1823) en Johanna Pluym (1743-1837) en daardoor
een zwager van Hendrik Poots (1789-1869), de pachter op ondersteuningen no's 55
en  62 te Heeze. Jan Hendrik (geb. Hapert  11  febr.  1822) was aanvankelijk  land-
bouwer te Helvoirt, later o.m. stalhouder te St. Oedenrode. Door zijn moeder, Alle-
gonda Dankaarts (1794-1872), was hij een kleinzoon van de Hoogeloonse notaris
Frederik Danckers (of Dankaarts) en Allegonda Fabri en langs die weg ook een af-
stammeling van „Geuze Els": Jaarb. Centr. Bureau voor Genealogie, dl. XXIII
(1969), blz. 80. Op 19 april 1849 was hij te Hoogeloon gehuwd met Maria Anna
Christina Lamm, wier grootmoeder Elisabeth van den Born (175+1836), dochter
van Peter van den Born en Allegonda Fabri, ook een afstammelinge van „Geuze
Els" was: Jaarb. Centr. Bur. v. Gen., a.w., blz. 77. Tekenend voor de toenmalige
verhoudingen in St. Oedenrode was, dat - naar mij door een bejaarde nicht van
J. H. Damen werd medegedeeld - de leden van de kleine hervormde gemeente in
St. Oedenrode geregeld bij elkaar over de vloer plachten te komen. Zo kwam „freule
van Coehoorn" geregeld een kopje koffie drinken bij Jan Hendrik Damen en zijn
vrouw. Een broer van hem, Adam Damen (1824-1884) was sinds nov. 1862 land-
bouwer op onderst.  no.   1 5 lb  (deel  van de Hoeve ten Vorsel).
")   Bedoeld  werd dr Abraham Capadose, de leerling van Bilderdijk.  In 1853 stichtte
hij de „Nederlandsche Protestantsche Vereeniging voor het uitzenden van Zende-
lingen": Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, dl. VI, kol. 266. Zie
voor hem ook: M. E. Kluit, Het Riveil in Nederland 1817-1854.
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was gezonden, om door oefeningen het gebrek aan deugdelijk
geestelijk voedsel aan te vullen, en die juist was aangekomen om
den volgenden dag te Hapert met dat gewigtig werk een begin te
maken". Jammer is, dat wij verder over de identiteit van deze
„zendeling" niets meer vernemen, maar het inspectierapport van
1860, waaraan ik dcze mededeling ontleende, werd evenmin als
andere soortgelijke rapporten opgesteld met het doel stof te ver-
schaffen voor de bevrediging van de historische belangstelling van
latere generaties. Wel vernemen wij nog, dat na een gesprek over
de stoffelijke belangen der Michaels aan het onderhoud een andere

wending werd gegeven. Op de vraag waarom men gezien „de
groote zegen, (die men) in het bedrijf ondervond", en „met zoo
veel stof tot dankbaarheid niet van meer belangstelling in de ge-
meente deed blijken", luidde het antwoord dat men „geen vol-
doening in de leer door den predikant verkondigd" vond. Dit „met
bescheidenheid uitgesproken" antwoord gaf de bezoekende heren
van Welstand aanleiding om te wijzen op „het min beduidende

der bezwaren" en op „de verpligting, om zelfs bij verschil van
gevoelen, eenheid in de gemeente te behouden". De zendeling
was zo verstandig daarbij het stilzwijgen te bewaren en van de zijde
der Michaels „scheen men dat redelijk wel op te nemen". Later
berichtte ds Leyds, dat men na het bezoek „merkelijk beter bij
gewone godsdienstoefening en cathechisatie (was) opgekomen".
Ondertussen verheelde het rapport niet, dat de oorzaak van deze

gematigdheid vermoedelijk was „dat Vader Michael, die anders
altijd tot de orthodoxie heeft overgeheld", liefst maar onwil met
de Maatschappij wilde vermijden en dat „al mogt men het
wenschen, tusschenkomst weinig (zoude) baten, vermits de onder-
steunde niet (was) huurder, maar eigenaar van de Hoeve bij hem
in gebruik, en zijne geheele schuld aan de Maatschappij door
aflossing van f 101.- sjaarlijks tot f 733,79 (was) gereduceerd".

Liep dit bezoek nog min of meer met een sisser af 7,minder

bevredigend" was de uitkomst van het bezoek dat de inspecterende
heren de volgende dag brachten te Bladel bij de kinderen Michael
op no. 151, en op no. 148a bij L(ambertus) Michael die met een
dochter uit eerstgenoemd huisgezin (Catharina Michael) was ge-
trouwd.
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Het   rapport   van 1860 deelt   over   de „des Zondags   namiddags
te Hapert gehouden oefeningen" mee: 40 „Het schijnt dat de kleine
Protestantsche bevolking, die te Bladel en Hapert inheemsch is,...
sinds lang in 't algemeen eenigsinds geneigd was, zich zeer regt-
zinnig te achten. Misschien is die neiging in den laatsten tijd wel
opgeweld door betrekkingen met de Langstraat, waar de bekende
Du Cloux even zooveel onheil sticht, als hij opgang maakt. Waar-
schijnlijk heeft zij nog meer voedsel gevonden in eene al te groote
openhartigheid bij den pastor loci (ds Van Dissel), die tot eene vrij
geavanceerde theologische rigting schijnt te behooren, en dit geen-
sinds verbloemt. Hoe dit zij, de boeren zijn allengs tot de over-
tuiging gekomen, dat hun predikant niet meer zuiver in de leer is;
zij hebben alle gemeenschap met liem afgebroken en gedienstige
Vrienden hebben dadelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt
om eenen zoogenaamden oefenaar of zendeling in hun midden te

"vestigen. en zoodoende de scheuring te voltooijen . Zonder  in  alle
omstandigheden te treden stelde liet rapport vast, dat „bij de af-

.gescheidene partij  op de voorgrond traden: Peter Michael te Hapert
op no. 128 en de twee huisgezinnen op de Bladelse hoeven.

Uiteraard hebben de bezoekers niet nagelaten „ook met (die)
.hoofdleiders een ernstig woord te wisselen, maar het resultaat

bleek nihil. „Ook wanneer daarbij doorschemerde, dat de Maat-
schappij hun hare steun zou moeten onttrekken, werden (de)
vermaningen met kalmte beantwoord; noch (de) redeneringen
over hunne gemoedsbezwaren, noch de bedenkingen over de toe-
komst", konden de „vermaanden" tot wankelen brengen: zij bleven
volharden „in de overtuiging, dat zij geene gemeenschap mogten
hebben met cene Kerk, waarin het Christendom anders (werd)
verkondigd, dan het door hen (werd) opgevat". Met betrekking tot

40)  A.-W.,  Inspectierapport  1860,  fol.  3v. Deze „oefeningen" werden gehouden  ten
huize van een oom van de vrouw van de ondersteunde op no. 118 Johannes Hen-
drik van der Voort. Deze laatste was getrouwd met Allegonda van den Born, van
wie een oom Peter Michael (op onderst. no. 128 te Hapert) volgens het nog nader
te noemen register van de Zendingsgemeente te Hapert bij die gemeente diaken
was. Waarschijnlijk werden de oefeningen dus te zijnen huize gehouden. Het In-
spectierapport 1862, fol. 4, vermeldt dat de zendeling van die gemeente woonde bij
de „kinderen Michael" (inmiddels naar Bladel verhuisd: zie Insp.rapp. 1861, fol.
23) en dat de oefeningen toen verplaatst waren naar „een daartoe bestemd locaal te
Hapert".
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„deze waarlijk betreurenswaardige zaak" werd dan ook geconclu-
deerd, dat het hoofdbestuur der Maatschappij moest beslissen, of
en welke maatregelen genomen moesten worden. Weliswaar mocht

de Maatschappij zich niet rechtstreeks inlaten met het geloof der
ondersteunden, maar zij was toch „verpligt toe te zien, dat deze
in de gemeenten waarin zij (waren) geplaatst geen ergernis (gaven),
veel minder haar sloopen of afbreken" zouden. Peter Michaels
pachtcontract voor de hoeve no. 128 liep nog tot 1865, maar de
pacht van de kinderen Michael op no. 151 en van Lambert Michael
op no. 148a kon desgewenst ieder jaar opgezegd worden. Hoe de
bezoekende heren zelf hun inspecties in Hoogeloon en Bladel had-
den ervaren, blijkt uit hun verzuchting, waarmee zij na dit twee-
daags bezoek  bij hun vertrek naar Veldhoven  (op  27  juli   1860)  het
stof van hun schoenen schudden: „Het is niet zeer vermakelijk
twee geheele dagen als 't ware niet anders te hooren dan rede

neringen over geloofsartikelen, waarbij doorgaans alle logica wordt
ter zijde gesteld; en dan daarbij het treurige denkbeeld, dat de
Maatschappij bitter wordt te leur gesteld ten aanzien van menschen,

"op welk zij roem scheen te kunnen dragen....
Tot welke beslissing het hoofdbestuur kwam, kan ons het

jaarverslag    van 1861 leren. Daaruit 41 vernemen    wij:    „Daar   de

plaatsing van Hoevenaars vooral de instandhouding der kleine

gemeenten en de bevordering van haren bloei bedoelt, en zich
sinds eenen geruimen tijd, waarschijnlijk op aansporing van vreem-

de oefenaars, bij sommige van hen een geest van tegenstand tegen
Predikanten openbaart, waardoor zij zich geheel aan de openbare
Godsdienstoefening, en hunne kinderen aan de Catechisatie ont-
trekken; en daarentegen scheuring veroorzaken en hunne woningen
voor het houden van afzonderlijke zamenkomsten openzetten; zoo
heeft het Hoofdbestuur zich in de droevige noodzakelijkheid gezien
om aan 66nen, aie zich daarbij het meest vooraan zette, na her-
haalde aanmaning, de huur op te zeggen; doch niet dan tegen
66n jaar later dan de huur was geexpireerd en in de hoop dat hij,
ziende hoe gaarne men het meest mogelijke geduld met hem wilde
oefenen, daardoor nog tot andere handelwijze mogt gebragt
worden".

41)   1861, blz. 8, A.W., Ing. st. 1861, no. 132.
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Een deurwaardersexploit van 25 februari 1861, waarbij aan de
oudste der kinderen Michael op ondersteuning no. 151 te Bladel,
Lambertus, de huur van de Hoeve ten Vorsel opgezegd werd tegen
half   maart   1862   en   van het bouwland   na de oogst   van   dat   jaar,
leert wie die ene hoevenaar is geweest die hier ten voorbeeld gesteld
werd.42 Van kerkelijke kant werden tevens maatregelen getroffen
tegen zijn jongere broers Hendrik en Frederik, welke laatste als
diaken werd geschorst. Enkele andere ondersteunden kozen nu
inderdaad eieren voor hun geld, maait Lambertus' neef en naam-
genoot, de zoon van Peter Michael, op no. 148a kreeg op zijn
beurt  op 20 oktober   1862 te horen,  dat  hij zijn hoeve  per  1   novem-
ber 1863 moest verlaten. Hij vertrok reeds in september 1863
naar Hoogeloon, waar hij eerst zijn intrek nam in een boerderij
van een neef van moederszijde, Joliannes Hendrikus Platteel, die
ook de zijde der afgescheidenen had gekozen. 43 Zijn vader, Peter
Michael (de oude) op ondersteuning no. 29 te Hoogeloon, bedankte
in   1861 als koster en voorlezer,  maar  hij  had als „ondersteunde  op
de  voet  van het reglement  van   1822" al zoveel afbetaald,  dat  hij
niet  meer  van zijn hoeve kon wor(len verwijderd. 44 Zijn gelijk-
namige neef (en oomzegger) op no. 128 te Hapert bleef eveneens

uit de kerk weg, maar overleed niet lang daarna. Het was, wat
hem betreft aangaande het voortzetten van de pacht, een dubbeltje
op  z'n kant geweest! 45 Nadat  nog een andere boer vrijwillig was
weggetrokken 46, werden  op de vrijgekomen hoeven andere pachters
geplaatst die niet aangetast waren door wat men noemde de
„orthodoxisme-epidemie". 47 Toch bleven  er nog rechtzinnigen  die
onder leiding van een eigen evangelist „oefeningen" en diensten
bleven houden;  in   1877  werd nog bericht,  dat in verband daarmee

in Geldrop, waar pas een nieuwe kerk was gebouwd, de predikant

49 A.W., Ing. st. 1861, no. 35.
45) A.W., Ing. st .1862, no. 267; 1863, no's 52, 247 en 262; 1870, no. 38.
44    A.W.,  Ing.  st.  1861,  no. 85; Inspectierapport  1860,  fol.  2.
45) A.W., Ing. st. 1863, no. 254; J· 1865, blz. 7 en 1868, blz. 8.
48) A.W., Ing. st. 1857, no. 35, 1860, no's 1, 34,94, 108, 1861, no. 85; 1865 no.
191; 1866, no. 67.
47) Zo werd de nieuwe pachter op no. 151 (J. Quirijns uit Sprang) eerst aanvaard,
nadat vastgesteld was, dat hij weliswaar „niet modern, maar ook niet kerkelijk recht-
zinnig was": A.W., Ing. st. 1863, no's 31, 5 la, 72, 88, 259.
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van Nuenen, ds Dreesman, zelfs maar niet meer kwam preken. 48

Bij een bezoek aan het gemeente-archief te Breda in het najaar
van 1969 werd mij een familieregister getoond, dat aldaar toen juist
voor korte tijd gedeponeerd was door de heer I. van der Ham, een
kleinzoon van Lambertus Michael Pzn. (de voormalige onder-

steunde op no. 148a) en een achterkleinzoon van Peter Michael

(op no. 29). Mij bleek, dat dit register een voortzetting was van
een daarin opgenomen lidmaten-, trouw- en doop-boek van de

"                                                "„zendingsmeente te Hapert . Het noemde als eerste „evangelisten
v66r het  jaar  1864 de „eerwaarde heren" Klaarhamer  en A. Ziegeler,
welk laatste „herder en leeraar" in Antwerpen zou zijn geweest.
Hij moet dan identiek zijn geweest met Ary Gerrit Ziegeler die,
geboren in Amsterdam   en  in 1856 komende  van   Gent (B.), zich
in laatstgenoemd jaar te Antwerpen vestigde. Op 23 mei 1864
keerde deze „evangelist en predikant" van Antwerpen naar Amster-
dam    terug. Zijn voorganger Klaarhamer    die van 1860-1863    te
St. Oedenrode en Bladel (Hapert) werkzaam was, is waarschijnlijk
identiek met ds Gerrit Klaarhamer, later predikant in De Meern
(1877), Raamsdonk (1879) en tenslotte gereformeerd predikant te
Rotterdam   tot   1887.49

In 1864 vermeldt genoemde register als evangelist   P. J. Israel,
wonende te St. Oedenrode. Kennelijk is hier bedoeld de latere
echtgenoot van jkvr. Elisabeth J. V. A. A. de Girard de Mielet
van Coehoorn, de zuster van Pieter Jacob; hij was later o.m. predi-
kant der Christelijk Gereformeerde Gemeente te Beekbergen.

Na hem waren als evangelisten te Hapert werkzaam P. van
Paassen en Johannes van den Hoek. Nadat laatstgenoemde in
1868 naar Westerlee (Gr.) was vertrokken, werd hij opgevolgd door
een jongere broer van P. J. Israel, Carl Diederich. In 1871 werd

zijn plaats ingenomen door de evangelist G. van Dijk die nog op
8  februari  1874 te Hapert een kind blijkt te hebben gedoopt. Daarna

gaat het register over in familie-aantekeningen.
Het „werf-depdt-Coehoorn", dat in de jaren zestig van de vorige

eeuw zo veel onrust had gebracht in verscheidene Brabantse her-

48) A.W., Ing. st. 1877, no. 87.
49) Zie Ook Gedenkboek bij het 50-farig bestaan van de Ned. Eva,zg. Protestantsche
Vereeniging,   1853-1903,  blz.  63.
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vormde gemeenten, is kennelijk in het begin van de jaren zeventig
weer verdwenen. Na de dood van jhr Pieter Jacob de Girard de
Mielet van Coehoorn    in 1871 werden zijn kinderen    door   hun
moeder naar de catechisatielessen van de opvolger van ds Buddingh,
ds W. Snellen, gezonden. Mede daardoor gingen zij tot de moderne

richting in de hervormde kerk behoren. Geleidelijk keerden ook de
meeste andere gezinnen die de orthodoxe richting hadden aan-
gehangen, terug naar de plaatselijke hervormde gemeenten.

Geleerd  door  de  in   1860 en volgende jaren opgedane ervaringen,
zou voortaan de Permanente Commissie alvorens tot plaatsing van
aspirant-pachters over te gaan, eerst nauwkeurig onderzoeken welke
kerkelijke richting zij toegedaan waren.  In   1867  werd een gegadigde
uit Raamsdonk voor een hoeve in Hoogeloon geweigerd, orndat hij

"„een afgescheidene of ten minste een geestverwant van die rigting
zou   zijn. 50 Hetzel fde  lot  trof  in   1869  een  boer  die  tot de „streng-
confessionelen" behoorde en daarom van een hoeve te Bladel werd

"geweerd; hij stond, meende men, te ver af van de „hoog-moderne
plaatselijke predikant ds Van Dissel. 51 Men voorzag,  dat de boer
toch uit de kerk zou wegblijven. Dit betekende echter niet, dat de
Maatschappij zelf een bepaalde richting voorstond: zou de plaatse-
lijke predikant de orthodoxe richting toegedaan zijn geweest, dan
zou de Maatschappij om het kerkbezoek te bevorderen waarschijn-
lijk   de   in 1869 afgewezen kandidaat juist wel hebben aanvaard
en een aspirant-pachter van de moderne richting hebben geweerd.

Daar voor de Maatschappij daadwerkelijke steun aan de plaatse-
lijke gemeente het doel van haar ondersteuningen was, liet zij

"
die pachters geheel ongemoeid die weliswaar aan de „oefeningen
deel namen, maar zich overigens niet aan het kerkelijk leven der
plaatselijke hervormde gemeenten onttrokken. Wel schreef onmid-
dellijk na (le maatregelen tegen Lambertus Michael een zich liberaal
noemend lid uit Ginneken, dat „bij onbeperkte leervrijheid der
predikanten toch ook hoor-vrijheid voor de leden van de gemeente

80) A.W., Ing. st. 1867, no's 19 en 27.
51)   A.W.,  Ing.  st.   1869,  no.   54;   1869,  no.   214.  In eerstgenoemde brief wordt  ver-
meld, dat wegens de moeilijkheden in Bladel „een aantal leden voor de Maatschap-
pij van Welstand hadden bedankt".
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behoort" en dat de lidmaten niet gedwongen mochten worden „aan-
rancling liunner eigen leer te gaan hooren". 52 Maar onder opmer-

king, dat hij „den rechtzinnigen hoevenaar" niet zou willen verwij-
deren, „zoodra hij niet (kon) instemmen met den meer vrijzinnigen
voorganger der gemeente, noch ook den vrijzinnige, omdat hij liet

.
niet vinden (kon) met zijn confessioneelen predikant, stelde prof.
Prins  in de Algemene Vergadering  van  28  mei   1875 te Haarlem
toch v66rop, dat de ondersteunden van de Maatschappij „niet slechts
Protestanten van afkomst, maar ook van overtuiging dien(d)en te zijn,
menschen.., die de hervormde gemeente, waartoe zij behoor(d)en,
naar vermogen sterk(t)en en ondersteun(d)en... Een getrouw kerk-
bezoek... een vlijtig gebruik van het godsdienstonderwijs" behoor-
den naar zijn mening „tot de onmisbare eischen, die (de Maatschap-
pij) verplicht (was) hun te stellen". En waar zich „hier en daar nei-
ging tot kerkelijk separatisme (openbaarde), in zoo kleine gemeenten
dubbel verderfelijk, waardoor de ondersteuningen voor haar dreigden
onvruchtbaar te worden", dAAr moest de Maatschappij, „ofschoon
met gematigdheid, tusschenbeide komen en het kwaad helpen
keeren". Dat „behoorde tot de zorgen en bezwaren, onafscheidelijk
aan den arbeid der Maatschappij verbonden, welke de bestuurders
te dragen (hadden)". 53

Op den duur zou men alleen die pachters niet langer handhaven
die het voortbestaan van hun hervormde gemeente in werkelijk ern-
stig gevaar brachten. Toen in september 1872 de predikant van
Chaam bij de Permanente Commissie klaagde over het z. i. laakbare
gedrag op kerkelijk gebied van twee lidmaten van zijn gemeente op
ondersteuning  no.  122  aldaar 54,  ging de Maatschappij  dan  ook  niet

tot maatregelen over, zulks ondanks het feit dat een van hen sinds
„meer dan twee maanden geregeld de openbare godsdienstoefenin-

gen verzuimde en daarenboven aan haar kinderen het zoo hoog
"noodige cathechisatieonderwijs onthield . In zijn toespraak tot de

52) A.W., Ing. st .1861, no's 151 en 154.
53)   J.   1875,   blz.   8   en   9. De vergadering werd gehouden in hotel Funckler   in   de
Kruisstraat te Haarlem: A.W., Ing. st. 1875, no. 71. Verder over deze problematiek
prof.  Prins  in zijn herdenkingsrede  van  1872:  J.  1872,  blz.  9.
54) A.W., Ing. st. 1872, no. 234. Het betrof ook hier afstammelingen van „Geuze
Els". Zie ook Ing. st. 1870, no. 38.
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Algemene Vergadering   van    13   juni    1884 te Amsterdam 55 bracht
prof. Prins de toen aanvaarde praktijk als volgt onder woorden: „Het
gebeurde soms, dat de een of ander onzer pachters zich niet kon
vereenigen met de prediking van den leeraar der gemeente, waartoe

hij behoorde, en zich feitelijk afscheidde of althans aan de samen-
komsten der gemeente onttrok, om zich met geestverwanten te ver-
eenigen. Ontkend kon het niet worden, dat hierdoor het doel der
ondersteuning geheel of grootendeels verijdeld werd. Door zulk
een gezin werd de hulpbehoevende gemeente eer verzwakt dan ver-
sterkt, een verplaatsing ware, indien mogelijk, alleszins wenschelijk
geweest. Ook ontbrak het niet aan pogingen daartoe. Doch het
Hoofdbestuur heeft zich bezwaard gevoeld, om in zulke gevallen tot
eene verplaatsing over te gaan. Het meende, hoezeer teleurgesteld,
de gewetensvrijheid te moeten eerbiedigen, en handhaafde den
pachter. Het troostte zich met de overtuiging, dat, werd ook al de
kerkelijke gemeente als zoodanig niet gebaat, het Protestantsch ele-
ment der bevolking er toch niet door achteruitging. Ware de separa-
tist ook propagandist geworden, de moeilijkheid zou grooter zijn ge-
weest en, ingeval van afval tot de Roomsche Kerk, zou een tijdige
verwijdering onvermijdelijk geworden zijn. Maar iets dergelijks is
ons tot dusver, zooveel ik weet, niet voorgekomen, en ik wenschte
wel, dat wij evenmin bij onze ondersteunden te Magen hadden over
kerkelijk-godsdienstige onverschilligheid, waardoor - dit valt niet te
ontkennen - de ondersteunde gemeente evenzeer schade lijdt". 56

De geschetste gebeurtenissen leidden er toe, dat na enige tijd in de
pachtcontracten de clausule opgenomen werd, dat de pachter zich
verplichtte voor de duur van het pachtcontract lid van de plaatse-
lijke hervormde gemeente te zijn. In 1937 werd deze bepaling in
dien zin gewijzigd, dat hij zicli verplichtte gedurende de tijd der
pachtovereenkomst mede te werken tot bereiking van het doel van
de Maatschappij volgens liaar reglementen en de protestantse kerke-

85)   b  1884,  blz.  3  en  4.  De  vergadering werd  gehouden  in  een  van de zalen  van  het
gebouw van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: A.W., Ing. st. 1884, no. 126.
58)   Blijkbaar  was het gebeurde te Bladel   in   1861'62  inmiddels   al weer geheel   in
het vergeetboek geraakt.  Wel werd een pacht in  1889 m.b.t. hoeve no.  130 te Asten
beeindigd, toen de daarop gevestigde pachter ging trouwen met zijn bij hem in-
wonende R.K. dienstbode en zelf naar de Rooms-Katholieke Kerk overging: J. 1889,
blz. 14.
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lijke gemeente in zijn woonplaats tot steun te zijn, zulks onder be-

ding dat anders ontbinding van de pachtovereenkomst in rechte ge-
vorderd zou mogen worden. Een pachtcontract d.d. 13 sept. 1939,
dat deze c]ausule bevatte, werd echter tegelijk met een aantal andere
door de Pachtkamer van het Kantongerecht Tilburg bij beschikking
van 6 okt. 1939 nietig verklaard, orndat die clausule inbreuk zou

maken op cle grondwettig gewaarborgde gewetensvrijheid. In hoger
beroep hief de Pachtkamer van het Gerechtshof te Arnhem deze
nietigverklaring op, omdat ten deze van gewetensdwang geen sprake

zou zijn. Zo had een pachter (A. Rittman te Hilvarenbeek) zelf, als
getuige ter zitting in hoger beroep gehoord, verklaard zonder enige
dwang te willen medewerken    tot het doel    van de Maatschappij.
Toen echter enige jaren later op grond van genoemde clausule de

Maatschappij ontbinding van een andere pachtovereenkomst vroeg,
omdat de betreffende pachter met zijn gehele gezin was overgegaan

.tot de z.g. „Jehova-getuigen en hij van het lidmaatschap van de
Hervormde Kerk was ontzet, werd door de Pachtkamer van het
Kantongerecht Eindhoven de eis aan de Maatschappij ontzegd. Op
25   oktober   1948  werd deze uitspraak  door de Pachtkamer  van  het
Gerechtshof te Arnhem bevestigd, omdat het beding als strijdig met

de geloofs- en gewetensvrijheid nietig werd geacht. Na laatstgenoem-
de beslissing werd met de betreffende pachter een minnelijke schik-
king getroffen. 57

§ 3. De „Nederlandsche Commissie voor Christelijk Onderwijs"
(1849-1879)

De   schoolwet   van    1806 had, nadat veel moeilijkheden waren
overwonnen, officieel een einde gemaakt aan het protestants-christe-

lijk on(lerwijs-met-de-bijbel, dat onder de Republiek overal door van

staatswege aangestelde onderwijzers was gegeven. Sinds 1806 kende
.men in ons land allerwege een openbare „gemengde school. Deze

zou „onder het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden, de

57) Nederlandsche Jurisprudentie 1939, no. 959; idem 1940, no. 123; idem 1949,
no.   331    (waar de Maatschappij van Welstand ten onrechte een protestantse   „pro-
paganda-vereeniging" werd genoemd),  J·  1960,  blz.  13.
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verstandelijke vermogens der kinderen" ontwikkelen en hen opleiden
„tot alle Maatschappelijke en Christelijke deugden". 58 Aldus zouden
voortaan de kinderen, zonder onderscheid van godsdienstige richting,
opgevoed worden voor het lidmaatschap van Staat en Kerk. Daarbij
zouden de schoolmeesters zich tot een algemeen christelijk onderwijs
moeten beperken; het onderwijs „in het Leerstellige van het Kerk-
genootschap, waartoe zij behoor(d)en", werd uitsluitend de taak van
de verschillende kerkgenootschappen zelf. Bij Keizerlijk Decreet van
22 oktober 1811 werd de schoolwet van 1806 gehandhaafd en bij
Besluit van de Souvereine Vorst van 20 maart 1814 gecontinueerd.
In 1820 werd zij, ondanks het verzet van de rooms-katholieke gees-
telijkheid, ook in Belgie ingevoerd. Hier te lande bleef de wet van
kracht, totdat zij in 1857 werd vervangen door de wet-Van der
Brugghen. Inmiddels was, vooral onder de stuwende leiding van
Groen van Prinsterer, de schoolstrijd ontbrand die lange tijd het
politieke leven in ons land in zijn ban houclen zou en pas zou ein-
digen in 1920. Toen zou de Lager-Ondenvijs-Wet de in 1857 er-
kende bijzondere scholen voor protestants-christelijk en voor rooms-
katholiek onderwijs op 66n lijn stellen met de openbare scholen.

Wanneer  men  weet,  dat de schoolwet  van   1806 het gevolg  is  ge-
weest van een met veel moeite bereikt compromis, dan kan het
alleen maar verwondering wekken, dat zij nog zo lang heeft bestaan.
Wat eens allerwege met een zucht van verlichting was aanvaard,
werd na verloop van tijd steeds meer het voorwerp van kritiek van
protestants-christelijke en rooms-katholieke zijde.   Voor de streng-
gelovige protestanten riekte nu eenmaal elk onderwils dat zich tot
algemeen christelijke waarheden beperkte, te zeer naar deisme om
hun geen aanstoot te geven. Maar in de eerste tijd na 1806 legde

men zich bij het bereikte compromis neer. Die houding werd mede
in de hand gewerkt door het feit dat ook na 1806 in de overwegend
protestantse gebieden het openbaar onderwijs veelal bleef in handen
van hervormde schoolmeesters, die hun ambt met de betrekking van
koster van hun kerk bleven combineren en hun onderwijs op de
58) Typerend is, dat men in deze omschrijving de „maatschappelijke" (d.w.z. staat-
kundige) deugden v66r de Christelijke deugden noemde: A. M. van der Giezen,
De  eerste  fase  van  de  Schoolstrijd  in  Nederland (1795-1806), Assen   1937,  blz.   159-
160. Zie voor het volgende ook het daar opgemerkte op blz. 146-168 en Langedijk,
De geschiedenis van het Protestants-Christelijk onderwijs.
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oude, orthodox-protestantse voet voortzetten. Ook elders kroop het
bloed, waar het volgens de wet niet gaan kon. Daar waar de over-
grote meerderheid der bevolking katholiek was, was ten gevolge van
het toenemend aantal rooms-katholieke onderwijzers het openbaar
onderwijs wel(ira zodanig in overeenstemming met de gezindheid
van die bevolking, dat de rooms-katholieke geestelijkheid er zelfs af
en toe rnet lof over sprak.

Toch was die toestand op den duur uiteraard onbevredigend. In
1840 - bij de grondwetsherziening van dat jaar - verhief Groen
van Prinsterer voor het eerst met kracht zijn stem tegen het zijns
inziens on-christelijke karakter   van de schoolwet   van   1806   -   „de
wet uit de revolutietijd" -, tegen het daarin verankerde, naar zijn

mening neutrale beginsel, dat zoals hij zei, onthouding voorschrijven
zou in alle vragen die met wereld- en levensbeschouwing samen-
hingen. Met kracht kwam hij op tegen de gedachte van een „Chris-

. 1.tendom boven geloofsverdeeldheia . Wat hij door vele medestan-
ders gesteund wenste, was vrijheid van bijzonder onderwijs, de
openbare school regel, waar mogelijk voor protestanten, rooms-katho-

.ken en joden afzonderlijk, maar nooit en te nimmer „godsdienstloos
ter wille van de liberalen noch „zonder de bijbel" om de katholieken
te behagen. In de als gevolg van die eisen ontbrandende schoolstrijd
zouden de orthodox-protestanten (op den duur onder de vaan der
anti-revolutionairen verenigd) en de evenzeer naar eigen scholen
hakende rooms-katholieken met ter zijde stelling van hun wederzijd-
se grieven elkaar vinden in hun felle verzet tegen de liberalen,
volgens wie de neutrale staat zich van het geven van elk godsdienstig
onderwijs op de openbare school had te onthouden. Die tegenstel-

lingen zouden zich ook binnen de Maatschappij van Welstand doen
gevoelen. Dit kwam onder meer tot uiting in ledenverlies, doordat
vele orthodox-protestanten terwille van de gezamenlijke strijd voor de
bijzondere school althans voorlopig de strijd tegen Rome wilden
staken en zich derhalve van de Maatschappij van Welstand af-
wendden. Z6 ver wilde evenwel €en grote groep andere leden niet
gaan. Liever wensten zij op de openbare school voor de kinderen
van wie de ouders dat wensten, protestants-christelijk onderwijs
mogelijk te maken en vooral, met het oog op de kinderen van de
door de Maatschappij ondersteunden in de overwegend rooms-
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katholieke gebieden, door de Maatschappij zulk onderwijs te laten
bevorderen. Onnodig te zeggen, dat dit weer in lijnrechte strijd was
met de zienswijze van de overtuigd liberale leden van de Maat-
schappij.

Met betrekking tot het openbaar onderwijs in de provincie Noord-
Brabant kwam voor het eerst in 1844 een klacht binnen bij de
Maatschappij van Welstand. Het betrof in dit geval een brief van
7   december 1844, afkomstig   van de kerkeraad   van de hervormde
gemeente te Oisterwijk en gericht aan de drie protestantse vereni-
gingen Welstand, Unitas en Christelijk Hulpbetoon. 59

Allereerst werd in dit schrijven gesteld , dat lager onderwijs het
„eenige ware steunpunt van alle zelfstandige opvoeding" was. Vol-
gens genoemde kerkeraad waren „de Roomsch-gezinden" er echter
op uit „de zuclit tot zelfdenken reeds bij het ontwaken te smoren en
alzoo den mensch voor een verlicht onderwijs en godsdienstig zelf-
standig aanwezen onvatbaar te maken". In dit verband wezen adres-
santen  op het Koninklijk Besluit  van 2 januari 1842, waarbij,  ter
tegemoetkoming aan de van orthodox-protestantse en rooms-katho-
lieke zijde steeds sterker geworden bezwaren tegen de schoolwet van
1806, bemoeilijking van bijzonder onderwijs was tegengegaan door
beroep op Gedeputeerde Staten mogelijk te maken, en aan predi-
kanten en geestelijken het recht was geschonken onderzoek te doen
naar de in de school gebruikte leerboeken en daartegen bezwaren in
te brengen. Volgens adressanten nu zou dat besluit het voortaan de
rooms-katholieke geestelijkheid gemakkelijk maken een „rechtstreek-
schen invloed op het Lager Onderwijs uit te oefenen en de Protes-
tantsche schoolmeesters te verdringen". Die geestelijkheid zou „bij
vacatures dezulke benoemen, welke geheel en al van haar afhanke-

lijk en aan haar ondergeschikt" waren. Overal waren reeds protes-
tantse onderwijzers door „Roomschen" vervangen en zij, die nog over
waren, hadden nog slechts weinig leerlingen over, omdat nu de
rooms-katholieken „door het daarstellen van scholen in de overal
nieuwe opgerichte kloosters of zoogenaamde gestichten van liefdadig-
heid en andere afzonderlijke schoollokalen de gelegenheid hadden

") A.W., Ing. st. 1844, no. 350.
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gekregen voor lager onderwijs en opvoeding naar hunne inzigten". 60
Domheid, bijgeloof en godsdienstige onverdraagzaamheid zouden nu
naar de mening van adressanten als gevolg van genoemd Koninklijk
Besluit herleven en alleen door de protestantse onderwijzers finan-
cieel te ondersteunen zou „de gelegenheid tot verlichting en ver-
standig onderwijs" niet teloor gaan.

De mening dat juist en alleen de roomse onderwijzers de domheid
bevorderden, moet uiteraard geheel voor rekening van de brief-

schrijvers blijven,  maar  een  feit  is  dat  in   1844 ook hoofdinspecteur
.

Wijnbeek de aandacht vestigde op het „zeer onvoldoende onderwijs
van verschillende rooms-katholieke onderwijzers. 61  Voor een juiste
beoordeling van deze klacht dient men echter niet uit het Oog te
verliezen, dat nog niet zo heel lang geleden, - in de tijd van de
Republiek toen alle wettig aan e schoolmeesters in Brabantgesteld

nog protestant waren    -,    er van overheidswege    naar was gestreefd
bij de keuze van onderwijzers te voorkomen, dat deze een omvang-
rijke groep intellectuelen zouden kunnen gaan vormen. 62 Het van

staatswege gegeven onderwijs had aanvankelijk geen ander doel dan
„de jeugd aan gehoorzaamheid te wennen en nutte lessen ten alge-

"meenen dienste in te scherpen om haar „door een beter begrip
tegen(over) liaren Schepper en tot meerdere bevordering van de
Burgerlijke Samenleving"  in  de  hand te kunnen houden. 63  Zeer
verbreid was dientengevolge de opvatting, dat een meer dan elemen-
taire opleiding van de volksklasse onnodig en zelfs onwenselijk moest
worden geacht.  In zijn rapport  uit 1844 vermeldde  de  heer  Wijn-
beek, dat „men door lieden van grooten invloed in Noord-Braband
hoort beweren, dat ons lager onderwijs het verstand te veel ontwik-
kelt, dat slechts zooveel op de scho]en moet worden geleerd als vol-

60)Dat deze klacht niet ongegrond was, blijkt uit de mededelingen van de hoofd-
inspecteur voor het lager en middelbaar onderwijs Wijnbeek van 1844: Varia
Historica Brabantica, dl. II (1966), blz. 264 vlg. Deze rapporteerde „hoe langer hoe
meer ondervonden (te hebben), dat men naar een vast beraamd plan de gemengde
lagere scholen door Roomsche (zoo als thans elders door Dortsch-regtzinnige Gere-
formeerde) poog(de) te verdringen".
61) R. Reinsma, Het lager  onderwijs  in  Noord-Brabant  tussen  1830  en  1850  volgens
de rapporten van de hoofdinspecteur Wi»beek, in Varia Historica Brabantica, II,
blz. 261 vlg., in het bijz. blz. 269 vlg.
'9  Van der Giezen, a.w., blz.  123 en  140.
61) Van der Giezen, a.w., blz. 1 en 3.
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strekt onontbeerlijk is voor het leven, dat anders de lust te veel op-
gewekt wordt om schadelijke boeken en tijdschriften te lezen". De
waarde van het lager onderwijs in Brabant noemde Wijnbeek: „bijna
overal beneden peil". 64

Dat nu juist in dit opzicht overal het op rooms-katholieke scholen
gegeven ondenvijs bedroevend afstak tegen dat op openbare scholen,
vindt een duidelijke weerlegging in enkele berichten in het archief
van de Maatschappij van Welstand. Zo deelt het inspectierapport
uit 1856 mee, dat wegens het slechte onderwijs aan de openbare
school te Asten de ondersteunden Van Rees (op no. 65), Spijksma
(op no. 134 te Someren) en Boezewinkel (op no. 130) hun dochters
niet meer naar de openbare school wilden zenden, maar op school
lieten gaan bij de nonnen! 65 Weliswaar geschiedde dit ook van wege
het daar gegeven handwerkonderwijs, maar volgens het inspectie-
rapport van 1857 had toen zelfs de plaatselijke predikant gezegd,
dat „het onderwijs in de openbare school zoo gebrekkig was, dat hij
zijne kinderen 't huis had gehouden en dat er dus veel voor was om
althans de meisjes bij de nonnen te laten gaan, vooral daar deze de
meest mogelijke zorg (droegen), dat er geen aanstoot (werd) ge-
geven". 66

Met dat al dreigde nu de Maatschappij door de brief van de
kerkeraad van Oisterwijk  die  zij  in   1844  als een Sinterklaas-surprise
ontving, in de felle strijd betrokken te zullen worden, waartoe het
K.B.   van 2 januari    1842 al spoedig aanleiding gegeven   had.   Dit
besluit was namelijk door talrijke voorstanders van de bestaande
schoolwet veroordeeld als een betreurenswaardige concessie aan
degenen die het volksonderwijs weer aan de kerkgenootschappen
zouden willen teruggeven door het aan de leiding van de neutrale
staat te onttrekken. Van de zijde van de Maatschappij trachtte men
dan  ook  de  boot  af  te  houden. Bij brief  van 13 december   1844  ant-

woordde ds Van Gogh, dat men in de Algemene Vergadering van
1842, - kennelijk als een zoetlioudertje voor de eisen van de leden
uit Utrecht en Groningen tot wier woordvoerder prof. Hofstede de
Groot zich  in 1840 opgeworpen  had -, reeds had besloten, dat onder-

64) Reinsma, t.a.p; blz. 267.
65)   A.W.,  Inspectierapport  1856,  blz.  67.
66)  A.W.,  Inspectierapport  1857.
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steuning van protestantse onderwijzers en kosters door de Maat-
schappij in bepaalde omstandigheden niet uitgesloten was. Bepaalde
concrete voorstellen in die richting konden dus worden gedaan.
Kennelijk ecliter werd dit niet door de kerkeraad bedoeld. Op 10
januari 1845 antwoordde ds H. G. van Nouhuys uit Oisterwijk, dat
de protestantse genootschappen overal in het zuiden des lands de
protestantse onderwijzers moesten gaan steunen, nu die door de op-
richting van katholieke scholen hun inkomsten zagen teruglopen.
Wanneer zij hun onderwijs noodgedwongen zouden staken, zouden

de nog in Brabant wonende protestantse families die hun kinderen
niet wilden toevertrouwen aan de aan de geestelijkheid onderworpen

katholieke onderwijzers, de overwegend katholieke gebieden ver-
laten, terwijl nieuwe protestantse families zich daar niet zouden
vestigen. 67 Volgens ds Van Gogh was zulk een algemene steunver-
lening tot behoud van protestantse scholen niet iets, waarvoor in het
reglement der Maatschappij steun gevonden kon worden. Zij lag
z.i. meer op de weg van Unitas, maar het zou desgewenst in de
Algemene Vergadering in Amsterdam besproken kunnen worden.

Het schijnt, dat dit standpunt ook door de overige leden van de
Permanente Commissie werd gedeeld. Men blijkt het zelfs niet
nodig te hebben gevonden de briefwisseling in de maandelijkse ver-
gaderingen tot een ondenverp van bespreking te maken; het notu-
lenboek van de Permanente Commissie rept er niet van. Wel over-
legde ds Van Gogh met de voorzitter; prof. Bosscha verklaarde zich
met Van Goghs zienswijze akkoord: de zaak behoorde „geheel tot de
werkkring van Unitas". 68 Vooral  nu er meer maatschappijen naast
Welstand ontstonden, moest laatstgenoemde maatschappij „zich te
meer binnen de grenzen van haar eigen werkkring houden". Diep
teleurgesteld reageerde ds Van Nouhuys op 25 maart  1845.69 Zijn
mening was, dat „de R:Catholyke Kerk in (zijn) dagen zich van het
onderwijs als van een krachtig wapen bediende om het rijk der

.duisternis en van zedelijke slavernij uit te breiden en te bevestigen,
en dat - rebus sic stantibus - geen Protestant „zich door de doode

8') A.W., Ing. st. 1845, no. 4.
ss)   A.W.,  Ing.  st.  1845,  no. 40. Unitas ondersteunde  in 1845 reeds  een tot armoede
vervallen protestantse onderwijzer in Westerhoven: Ing. st. 1845, no. 44.
«9) A.W., Ing st. 1845, no. 74.
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letter van een reglement (mocht) laten binden, waar het de welvaart,
de vrijheid en de kracht van het Protestantisme" gold. Met een be-
roep op het spreekwoord: „Men behoort de bakens te verzetten,

"wanneer de getijen verloopen , deelde hij mee in de afwijzing van
zijn voorstellen niet te zullen berusten.

Nu kan het zeker niet worden ontkend, dat Welstand door toe te
geven aan de wensen van Oisterwijk in een bijzonder gevaarlijk
vaarwater terecht had kunnen komen. Door de protestantse onder-
wijzers die  door het leeglopen  van hun scholen 70 met armoede wer-
den bedreigd, te gaan subsidieren, zou de Maatschappij hen zeker

niet aan „een vast bestaan" geholpen hebben. Volgens het regle-
ment zouden zij door zulk een vast bestaan, waardoor zij zich verder

zelfstandig konden handhaven, verbonden moeten worden aan een
plaatselijke, met ondergang bedreigde hervormde gemeente. Aldus
zouden zij daar, waar het aantal zielen van zulk een gemeente be-
neden een bepaald getal dreigde te dalen of al gedaald was, deel

gaan uitmaken van een vaste kern van ijverig aan het kerkelijk leven
deelnemende lidmaten die tezamen aan die labiele gemeente een
hechte grondslag voor verder voortbestaan konden leveren. Vele
met armoede bedreigde onderwijzers van protestantsen huize be-
hoorden helemaal niet tot wankele hervormde gemeenten en hun
bestaan zou bij subsidiering door de Maatschappij toch altijd onvast

blijven, immers afhankelijk van de voortzetting der subsidies. Daar-
enboven behielden zij altijd de vrijheid om wanneer dat in hun
kraam te pas kwam, naar elders te verhuizen.

Toch viel het ook niet te ontkennen, dat het voor het voortbestaan
van hervormde gemeenten in overwegend katholieke gebieden van
belang kon zijn maatregelen te treffen, opdat zou worden voor-
komen, dat protestantse gezinnen met opgroeiende kinderen die ge-
meenten zouden verlaten, omdat zij die kinderen niet het door hen
gewenste onderwijs konden laten geven. Men kon ook in dit op-
zicht beter voorkomen dan genezen. En inderdaad waren er destijds
heel wat protestantse families die wegens het onderwijs voor hun

70) Voorbeelden in Varia Historica Brabantica, t.a.p., blz. 268 (protestantse scholen
in 's-Hertogenbosch) en blz. 277 (Franse school te Tilburg).
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kinderen Brabant verlieten. 71  Het  kan niet worden ontkend,  dat
daar waar de openbare scholen in het zuiden geheel in handen van
katholieke onderwijzers waren geraakt, het onderwijs veelal een
duidelijk katholieke geest ademde. Dat laatste was zelfs zo gebruike-
lijk, dat vele katholieken in Noord-Brabant en Limburg pas door liet
bisschoppelijk mandement over het onderwijs van 22 juli 1868 er
toe gebracht konden worden aan het openbaar onderwijs de rug toe
te keren: de openbare school was er doorgaans zodanig van een
katholieke geest doordrongen, dat talrijke liberaal-denkende rooms-
katholieken tegen het onderwijs op zo'n school geen enkel bezwaar
hadden. 72

Juist echter wegens die geest stonden in Brabant en Limburg
vele protestanten afwijzend tegen dat openbaar school-onderwijs. In

liet belang van hun kinderen wensten zij openbaar onderwijs in
protestants-christelijke zin door protestantse onderwijzers te bevorde-
ren ten einde die kinderen tegen het katholicisme te beschermen.
Maar volgens talrijke andere, liberaal-gezinde protestanten, vooral
van benoorden de grote rivieren die de Brabantse toestanden onvol-
doende kenden, zou het stimuleren van zulk onderwijs niet anders
betekenen dan het begaan van dezelfde grote fout, als waaraan naar

hun mening de katholieken zich schuldig maakten; in het openbare
onderwijs zou dan tersluiks een element opgenomen worden, dat
volgens de wet juist daarvan uitgesloten zou moeten zijn. Wie open-
baar onderwijs in protestants-christelijke zin door protestantse onder-

wijzers steunde, streefde, zo meenden laatstgenoemde protestanten,
naar ontduiking van de wet op het lager onderwijs. Daarenboven
zou zulk een steun bij de orthodox-gezinde geloofsgenoten gemak-
kelijk tot het misverstand kunnen leiden, dat men liet oprichten van
bijzondere chistelijke scholen („met den Bijbel") wilde tegengaan.
Het was dus wel een wespennest, waarin de Maatschappij door de
voorstellen uit Oisterwijk had kunnen geraken!

n) In de ingekomen brieven van Welstand vindt men herhaaldelijk berichten over
ambtenaren die tenville van hun kinderen oz·erplaatsing naar de noordelijke provin-
cies aangevraagd hadden. Wie zelf niet weg kon, zond veelal zijn opgroeiende kinde.
ren naar kostscholen in het noorden of midden des lands.
ID Van Velthoven, Stad en Meierij van 's Hertogenbosch, dl. II, blz. 163 vlg.
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Toch zou het de Maatschappij niet gelukken de netelige onder-
wijsproblematiek uit die tijd blijvend te omzeilen. Nadat het open-
baar onderwijs door Unitas ter sprake was gebracht in een circulaire
van  14 mei  1848,73 werd in een schrijven van Phylactdrion op maat-
regelen tot behoud en ontwikkeling van het christelijk beginsel in
het lager onderwijs aangedrongen. 74 De desbetreffende brief werd
in   1849 door Unitas en Christelijk Hulpbetoon  tot  een  punt  van  be-
spreking voor hun Algemene Vergaderingen gemaakt. Unitas besloot
toen de kwestie in handen te stellen van een commissie van drie
personen die de opdracht kreeg overleg te plegen met soortgelijke
commissies uit de beide zustergenootschappen, Welstand en Christe-
lijk Hulpbetoon. De daarop gevolgde Algemene Vergadering van
laatstgenoemd genootschap besloot het voorbeeld van Unitas te vol-
gen. Nu deed zich het merkwaardige feit voor, dat in de Algemene
Vergadering van de Maatschappij van Welstand die aan de jaar-
vergadering van Unitas voorafgegaan was, niet alleen geen commis-
sie van drie personen, als door Unitas bedoeld, was gevormd, maar
dat daar de door Phylact6rion aangesneden onderwijskwestie zelfs
niet als onderwerp van bespreking op de agenda had gestaan. 75 De
reden daarvan kunnen we slechts gissen: Welstand wenste met Phy-
lact6rion geen betrekkingen te onderhouden en bemoeienis met het
onderwijs behoorde niet tot de werkkring van de Maatschappij. De
onderwijskwestie zou dan ook in de Algemene Vergadering van
Welstand in het geheel niet ter sprake zijn gekomen, als de bestuur-
der van ring no. 14, de Haagse predikant en latere voorzitter der
Maatschappij ds Huydecoper, dit onderwerp niet geheel aan het
einde der bijeenkomst als „bijzonder voorstel" ter tafel had gebracht.
Als afgevaardigde naar de nog komende jaarvergadering van Chris-
telijk Hulpbetoon en „naar aanleiding van de punten van beschrij-

.ving voor de Algemeene Vergaderingen der Zustervereenigingen
wilde hij weten, wat hij eventueel zou kunnen zeggen, wanneer bij

71) A.W., Ing. st. 1848, no. 148. Welstand schijnt de circulaire voor kennisneming
te hebben aanvaard.
74) Deze brief heb ik in het archief van Welstand niet aangetroffen. Zie echter Ing.
st. 1849, no. 137.
,5) De agenda wordt vermeld in A.W., Permanente Commissie, Not. 1843-1854,
5 maart 1849. Zie verder Ing. st. 1849, no. 133.
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Christelijk Hulpbetoon de onderwijskwestie ter sprake zou worden
gebracht. 76 De Algemene Vergadering van Welstand besloot toen
tot een bijzoncler vrijblijvende en de Maatschappij in geen enkel

opzicht bindende verklaring die ds Huydecoper desgewenst afleggen
kon, te weten „dat het lot van de Protestantsche onderwijzers, bij-
zonder in de provincie Noord-Brabant, ook alle belangstelling bij de
vergadering van Welstand opgewekt had". 77 Koeler en platonischer
kon het bijna niet!

Maar nu deed zicli het ongelukkige geval voor, dat ds Huyde-
coper een man was die zelf bijzonder veel voor christelijk lager on-
derwijs voelde 78, dit verklaart, waarom hij in de Algemene Vergade-
ring van Christelijk Hulpbetoon te  r ging. Nadat in die bijeen-
komst besloten was het voorbeeld van Unitas te volgen, stond

Huydecoper op om de zo juist genoemde verklaring als afgevaardig-
de van de Maatschappij van Welstand af te leggen. Maar, naar hij
in een brief  van   17  juni 1849 rapporteerde,  had  hij toen tevens  de

stellige verwachting geuit,  dat na de door Unitas en Christelijk Hulp-
betoon genomen besluiten thans ook de Permanente Commissie van
Welstand alsnog zou overgaan tot de benoeming van een commissie
van drie personen om met de commissies der zusterverenigingen in
overleg te treden. 79  In zijn rapport verzocht  hij de Permanente
Commisie thans zo spoedig mogelijk zulk een commissie te benoe-
men. Van de zijde van Unitas waren reeds prof. Hofstede de Groot,
P.  de  Raedt van Noorthey 80 en  jhr  mr W.  M. de Brauw tot leden
van de commissie van Unitas aangewezen.

76) J. 1849, blz. 16 en 144; A.W., Ing. st. 1849, no. 129.
77) J. 1849, blz. 44, A.W., Ing. st. 1849, no. 137.
18) C· Gerretson en A. GosIinga, Groen van Prinsterer, Schriftel#ke Nalatenschap,
dl. IV; Briefwisseling, III (1848-1866), bewerkt door H. J. Smit ('s-Gravenhage
1949),   blz. 74 brief van Huydecoper   d.d.   23   nov.   1848 aan Groen van Prinsterer.
In  1860 was Huydecoper ook een der eersten, die direct tekende  voor de Vereeniging
voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (Gerretson en Goslinga, a.w., blz. 462:
brief no. 749 en blz. 463: brief no. 751). Ook verscheidene anclere leden van Wel-
stand tekenden  in  de Alg. Vergadering  van   1861,  waar de oprichting  van  die  ver-
eniging ter sprake kwam, maar Welstand zelf hield zich afzijdig (Gerretson en Gos-
linga, a.w., blz. 508: brief no. 829).
m)  A.W., Ing. st.  1849,  no.  137.
80)  Deze was sinds 1820 houder  van  een  door  hem  in  dat jaar gestichte kostschool
(Huis van Opvoecling en Onderwijs) te Veur onder Leischendam. In 1850 werd
hierop de Prins van Oranje geplaatst. Men zie voor hem ook: J. H. Kramers, Her-
inneringen aan P. de Raedt (Rotterdam 1863).
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Zo werd door Huydecopers verklaringen in de vergadering van
Christelijk Hulpbetoon de Maatschappij van Welstand voor een     
voldongen feit gesteld! In de notulen van de maandelijkse vergade-
ring    van de Permanente Commissie    d.d.    2    juli     1849    komt    tot

uiting, dat zij, - vooropstellend „dat zij zich door het Reglement
een zeer beperkte werkkring (zag) afgebakend, welke zich met geen
algemeene, vooral met geene burgerlijke staatkundige belangen
(inliet)" -, maar schoorvoetend ertoe overging „een Commissie
van  3  leden te benoemen...  om  met de commissien der Zuster-
vereenigingen in overleg te treden en ad referendum op te nemen,
wat door deze werdt verrigt". 81 Die commissie van  drie  zou  even-
tueel aan de hand van dat overleg nadere voorstellen aan de
Algemene Vergadering kunnen doen. Ook uit het feit, dat men
naast ds H. G. J. van Doesburgh uit Rotterdam in die commissie
mr Loke en prof. Bosscha benoemde, blijkt dat de Permanente
Commissie uiterst voorzichtig wilde manoeuvreren. Loke en Bosscha

wisten heel goed, wat voor een heet hang-ijzer die onderwijs-
kwestie was! Loke die in het 9e district van Noord-Brabant de
functie van schoolopziener vervulde, wenste blijkens een door hem
nog    in 1849 uitgegeven schets welke bedoelde een ontwerp-
schoolwet met aantekeningen te zijn, wel dat de openbare school
zou opleiden tot christelijke en maatschappelijke deugden, maar
hij wilde het woord christelijk toch maar liever uit de wet weg-
laten. 82  Een warm vriend van christelijk  onderwils  was  hij  dus
zeker niet. Van zijn kant stelde Bosscha nog eens uitdrukkelijk vast,
dat zijns inziens het doel der ingestelde commissie („handhaving
en ontwikkeling van het Christelijk beginsel in het lager onderwijs")
in het geheel niet tot het werkterrein van de Maatschappij behoorde.
Hij gaf echter toe, dat het voor het behoud van de kleine hervormde
gemeenten van belang was, dat de kinderen daar geen onderwijs
zouden ontvangen „waarbij het Katholicismus (werd) geinfiltreerd".
Zo bezien zou het toch de taak van Welstand kunnen worden
hier en daar protestants-christelijk onderwijs in kleine gemeenten
te bevorderen. 83

81) A.W., Permanente Commissie, Not. 1843-1854.
82)   J·   J.   Loke,    Het   middelbaar   en   lager onderwi s (Breda 1849); Langedijk,   a.w.,
blz.  81.
u) A.W., Ing. st. 1849, no. 158.
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Nog sterker dan de Permanente Commissie door het optreden
van ds Huydecoper werd de Algemene Vergadering van Welstand
d.d.  29  mei 1850 overrompeld  door  de daar gedane mededelingen

over hetgeen de Maatschappij inmiddels op het gebied van het
christelijk onderwijs had ondernomen. Daar vernamen de samen-

gekomen ringbestuurders en hun vertegenwoordigers voor het eerst

van het bestaan van de Commissie van drie. Deze laatste bracht
toen bij monde van ds Van Doesburgh een voorlopig verslag uit

van de op 28 en 29 mei gehouden beraadslagingen der drie com-
missies van Welstand, Unitas en Christelijk Hulpbetoon over
hetgeen de drie verenigingen in het belang van het ondenvijs
zouden kunnen doen. 84 De gedrukte notulen van die jaarvergade-

ring delen verder mee: „Het voorlopig rapport van die overlegging
gelezen zijnde, werd door de Vergadering met goedkeuring aan-
gehoord en werd besloten de Vereenigde Commissie" - d.w.z. ae
drie verenigde commissies - „permanent te verklaren, ten einde
naar vermogen, bij voorkomende omstandigheden, werkzaam te
zijn tot bevordering van het Cliristelijk Godsdienstig onderwijs der
Protestantsche Jeugd in ons land". lets duidelijker vermelden de

geschreven notulen, dat de Verenigde Commissie zich voorstelde

„66n Vereeniging van Protestantsche krachten, inzichten en werk-
zaamheden omtrent het Schoolwezen en een centraal punt van
licht en kracht voor het Christelijk onderwijs te vormen... onder
den naam Nederlandsche Commissie voor Christelijk Onderwijs",
welk voorstel „met groote eenparigheid" werd aangenomen. Op-
vallend is het verschil in redactie tussen die gedrukte en de door
ds Van Gogh samengestelde geschreven notulen. Er blijkt uit, dat
anderen tegenover de buitenwereld de strekking van het besluit
wat hebben willen afzwakken door het te doen voorkomen, dat de
Verenigde Commissie alleen maar incidenteel („bij voorkomende

omstandigheden") zou optreden. Misschien was die gematigde
redactie ook bedoeld als waarschuwing aan de nu tot stand gekomen

84) A.W., Perm. Commissie, Not. 1843-1854, biz. 39 vlg.; J· 1850, blz. 50 en 51.
Men zie ook het Berigt omtrent de Nederlandsche Commissie voor Christelijk Onder-
wijs ('s-Gravenhage 1850), het Algemeen verslag der verrichtingen van die Com-
missie over 1849-1855 (verschenen in  1856) en het Berigt omtrent de Nederlandsche
Commissie voor Christelijk Onderwijs (Groningen 1870).
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Nederlandsche Commissie voor Christelijk Onderwijs, hier voortaan
kortheidshalve als NCvCO te vermelden. Men vreesde reeds vanaf
het begin, als gevolg van het mogelijk achteraf wat overijld geaclite
besluit, felle protesten (en bedanken!) van leden die niets wilden
weten van protestants-christelijk onderwijs op openbare scholen.
In    tegenstelling met Hofstede de Groot die sinds 1833 school-

opziener was in het 3e district der provincie Groningen en daardoor
de gelegenheid had invloed uit te oefenen op het onderwijs, van
welke gelegenheid hij ook gebruik maakte, meende mr Loke juist,
dat de functie van schoolopziener onverenigbaar moest worden
geacht met het lidmaatschap van de NCvCO, zodat hij voor het
laatste bedankte. 85  Op  zichzelf  is  er geen reden om achter  dat
bedanken nog een ander motief te zoeken, maar de notulen der
Permanente Commissie 86 onthullen  ons,  dat  na liet besluit  van  de
Algemene Vergadering ook Bosscha er de brui aan gegeven heeft;
dit kan voor de Permanente Commissie een ernstige waarschuwing

87zijn geweest.
De „groote eenparigheid" waarmee de voorstellen van de Vcr-

enigde Commissie door de Algemene Vergadering werden aanvaard,
schijnt echter niet uitgesloten te hebben, dat er toch reeds in
diezelfde bijeenkomst waarschuwende stemmen opgegaan waren.
Later, in de Algemene Vergadering te 's-Gravenhage van 7 juni
1871, zou althans worden herinnerd „aan den schroom, die er bij
Welstand bestaan had om aan de zamenstelling van de Neder-

.landsche Commissie voor Christelijk Onderwijs deel te nemen,
zij het dan dat vooral gewezen schijn te zijn op „de geldelijke offers,
welke het na zich zoude sleepen".88 Maar nadat desondanks het

»5) Hij was als schoolopziener van het 9e district Bosscha bij diens vertrek naar
Amsterdam opgevolgd: Varia Historica Brabantica II, blz. 301 en de daar gegevenschets van mr Loke. De Permanente Commissie kreeg machtiging een ander te be-
noemen  in de plaats  van  mr  Inke  als  lid  van de NCvCO:  1.   1850,  blz.  51;  A.W.,
Notulenboek II, blz. 42. Zij benoemde J. A. Bierhaus te Utrecht: A. W., Perm.
Com., Not. 1843-54, d.d. 10 juni 1850.
80) A.W., Perm. Comm., Not. 1843-1854, d.d. 10 juni 1850.
87) Nadat eerst ds J. Moll te 's-Gravenhage uitgenodigd was de plaats van prof.
Bosscha in te nemen en ds Moll had bedankt, viel de keuze op ds Wildschut te
Amsterdam: A.W., Perm. Comm., Not. 1843-1854, d.d. 18 nov. 1850 en 2 jan.
1851.

88  A.W., Notulenboek II, blz. 182 Deze vergadering werd gehouden in Diligentia:
A.W.,  Ing.   st.   1871,   no.   117.
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besluit tot participatie was gevallen, decideerde de Algemene Ver-
p

gadering  van   15  juni   1851 te Leeuwarden   om  in het reglement
van de Maatschappij in te voegen, dat zij zich mede zou toeleggen

„op de bewaring en aankweeking van het Christelijk beginsel in
het lager schoolonderwijs en bovenal (op) de bevordering van een
Protestantschen geest bij de Protestantsche jeugcl in die plaatsen,
waar ondersteunden van de Maatschappij woonden" Cart.  2 8  1°). 89
Maar reeds in diezelfde vergadering openbaarde zich een misver-
stand: de Haagse predikant ds J. Moll Jbzn. die aanvankelijk uit-
genodigd was om in de NCvCO de plaats van prof. Bosscha in te
nemen, deelde mee voor die uitnodiging te hebben bedankt, omdat
hem geb]eken was, dat de NCvCO zich ten doel bleek te stellen

„aankweeking - niet van het Protestantsch maar - van het al-
gemeen Christelijk beginsel".90

Met groot enthousiasme sloeg onder de bezielende leiding van
prof. Hofstede de Groot de NCvCO onmiddellijk de hand aan de
ploeg.91 Zij vroeg en verkreeg van elk der drie protestantse ver-
enigingen voor het jaar 1 juli 1850 - 30 juni 1851 een subsidie

van   f    1000,- als werklcapitaal   en   verklaarde    in haar eerste   jaar-
verslag er op uit te zullen zijn „een wakend oog te houden op het

1"lager onderwijs in geheel Nederlana teneinde het christelijk begin-
sel overal in dat onderwijs te brengen, „allereerst door zedelijke

invloed op de schoolonderwijzers, en, wanneer het niet mogelijk
bleek daardoor te bereiken dat het gewoon onderwijs Christelijk
godsdienstig werd, door de stichting van Bijbel-, herhaling-, zondags-
en zondagsavond- en andere scholen, en waar dat hulpmiddel ook
niet voldoende mogt zijn, oprichting van bijzondere lagere scholen

89) Het besluit, dat de Maatschappij zich voortaan ook ten doel zou stellen „den
Protestantschen geest bij de Protestantsche jeugd te bevorderen" werd aangenomen
met 19 tegen 9 stemmen. Daarop werd een amendement, inhoudende dat men zich
zou beperken tot „die plaatsen waar ondersteunden der Maatschappij woonden",
aangenomen met 26 tegen 2 stemmen. Later zou prof. Prins opmerken, dat deze be-
perking nooit  in acht genomen  was:  3.   1876,  blz.   3.
90) A.W., Notulenboek II, blz. 50, zie ook Perm. Comm., Not. 1843-1854, d.d. 18
nov. 1850; Ing. st. 1850, no. 238.
'1) Langedijk, a.w., blz. 90-91 en 122. Bijna de gehele dagelijkse leiding kwam in
handen van enige Unitas-leden. Voorzitter werd prof. Hofstede de Groot, penning-
meese dr P. de Raedt van Noorthey en secretaris jhr. mr W. M. de Brauw.
Tweede voorzitter werd ds C. W. Pape.
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naast de bestaande of bijzondere scholen". 92 Daartoe streefde  zij
er naar in de verscliillende provincies Provinciale Commissien van
Christelijk Ondent,ijs in het leven te roepen, die met het toezicht
op het onderwijs zouden worden belast.

Veel geluk brachten deze werkzaamheden de Maatschappij van
Welstand geenszins. Reeds   op 8 maart 1852 signaleerde   mr   Both
Hendriksen, dat vele leden van Welstand aanstoot namen aan het
werk van de NCvCO. „Begrijpt Uw college niet", zo schreef hij
aan de Permanente Commissie, „dat wij er onze zaak mee beder-
venb". 93  In de volgende maand klaagde  hij: „Die Nederlandsche
Commissie van Onderwijs is nu de 2de Scylla, op welke Prof.
Hofstede de Groot onze Maatschappij doet verzeilen; hij moge voor
het overige een wijs en Christelijk man zijn. Wat heeft onze
Maatschappij met school- of theologische polemiek te makenP Beide
verschillen bestaan en waartoe die overgebragt op Welstand,". In
diezelfde brief legde hij ook de vinger op een zere plek: „In plaats
van zig te beperken tot die plaatsen, waar ondersteunden van de
Maatschappij woonden, had de Commissie zig tot gansch Neder-
land gewend". w

Zo  ontwikkelde  zich de NCvCO  tot een „struikelblok". 95  De
orthodox-christelijke leden van de Maatschappij vonden het werk
van de NCvCO maar onbevredigend. In liun oog ging de later,
in    1860   door   Groen   van    Prinsterer   opgericlite Vereeniging VOOT

Christelijk Nationaal Schoolondenvils die ijvercle voor aparte scholen
met de Bijbel 96, veel principieler te werk. Toenemend verzet onder-
vond de NCvCO bij de ]iberale leden der Maatschappij. Het gevolg
was een achteruitgang in ledental, terwijl de NCvCO aan de

m  A.W., Ing. st.  1851, no. 260. Zie voor andere verslagen en mededelingen van de
NCvCO de ingekomen stukken  in het archief van Welstand  over de periode  1852-
1877.

93) De Permanente Commissie antwoordde. dat zij thans nog geen reden zag om
zich aan de NCvCO te onttrekken, te meer omdat dat toch ook op verlies van
leden (van de Groninger richting.7) zou kunnen uitlopen: A.W., Perm. Comm., Not.
1843-1854, verg. van 17 maart 1852.
94) A.W., Ing. st. 1852, no. 163.
95) De uitdrukking is van mr Both Hendriksen die met vooruitziende blik met be-
trekking tot de NCvCO opmerkte: „Ik wenschte dat wij ze niet hadden. Het zal
toch wel eindelijk op bijzondere scholen   neerkomen,   waar  het  kan":   A.W.,  Ing.   st.
1853, no. 35.

«6) Uitvoerig hierover Langedijk, a.w., blz. 128 vlg.
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Maatschappij betrekkelijk veel geld kostte. En dit alles terwijl het
aantal door de NCvCO ondersteunde protestantse onderwijzers
in het werkgebied van de Maatschappij maar heel klein bleef. In
1867 kwam Noord-Brabant met een schoolmeesterssubsidie van
in   totaal   f    185,-   pas   op   de   vij fcle plaats na Gelderland   (met
f 740,_), Limburg (f 425,-), Groningen (f 225,-) en Frieslancl

(f  210,_).97  Van  de  in 1867/68 gesubsidieerde 52 scholen lagen
er toen slechts 4 in Brabant en in 1872 werd op de begroting van
de NCvCO ad f 2565,- sleclits f 290,- uitgetrokken voor laatst-
genoemde provincie. 98 Illustratief voor de geringe sympathie die de
NCvCO, ondanks de in 1850 gesignaleer(le, maar misschien door
de overrompeling veroorzaakte grote eenstemmigheid, bij sommige,
misschien zelfs vele leden van het begin af aan had, was een brief
van  prof.  dr A. Rutgers te Leiden  d.d.   1  maart  1852.99  Deze
schreef toen: „Men vertrouwt aanzienlijke sommen toe aan een

Commissie, wier leden niet eens allen lid van de Maatschappij
van Welstand zijn en wier President - Hofstede de Groot - tegen
de Maatschappij zoo vijandig is, dat hij in 66n jaar meer dan 40
leden heeft overgehaald voor hun lidmaatschap te bedanken". En
inderdaad de Commissie werd, zoals in datzelfde jaar ook mr Both
Hendriksen al signaleerde, bijna volledig gedomineerd door prof.
Hofstede de Groot.    In    een    in     1861 te Croningen uitgegeven
brochure, getiteld Over de licht- en schaduwzyden van ons tegen-
woordig lager schoolu,ezen, zou hij zich over de door hem gewenste

christelijke strekking van het openbaar onderwijs zodanig uitlaten

(geheel in overeenstemming met de bedoelingen van de NCvCO),
dat minister Van Heemstra zich genoopt zag hem „in de meest

krachtige en ernstige bewoordingen het ongenoegen der Regeering
te kennen te geven". hofstede de Groot moest toen als school-
opziener bedanken. Vooral zijn opwekkingen tot de onderwilzers
om op de openbare school „Jezus Christus als den volmaakten
heiligen mensch voor te stellen, door wien de geheele maatschappe-
lijke en burgerlijke, zedelijke en godsdienstige toestand in de meest

beschaafde landen der aarde veranderd en hervormd is"; hun leer-

97) A.W., Ing. st. 1867, no. 172.
98) A.W., Ing. st. 1869, no. 153; 1872, no. 147.
99) A.W., Ing. st. 1852, no. 277.
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lingen verhalen te vertellen „bij de hooge feesten over Jezus
geboorte, opstanding, hemelvaart, kerkstichting"; lien opstellen daar-
over te laten maken en liederen daarover te laten zingen en bij dit
alles de Israelieten wel te ontzien maar hen toch ook te behandelen
„als een overkleine minderheid, die zich naar de overgroote meerder-
heid moet schikken" 100, was in lijnrechte strijd met de opvattingen
van vele liberale leden van de protestantse genootschappen. Al in
de Algemene Vergadering van Unitas van 1 juli 1852 was de vraag
gesteld, of die vereniging zich niet beter uit de NCvCO kon
terugtrekken. Na bestrijding door Hofstede de Groot was het voor-
stel toen verworpen „in aanmerking genomen, dat onze zuster-
vereenigingen evenzeer als Unitas ter zake van gezegde commissie
zijn gehoond geworden". 101

Maat het verzet bleef!    In    1867    rees bij Unitas vermoedelijk
wegens de financiele lasten en het ook daar sterk dalende ledental
opnieuw de vraag, of men er niet beter aan deed alle banden met

de NCvCO te verbreken. Men stelde voor die commissie tot een
zelfstandig „Genootschap voor Christelijk Onderwijs" te maken,
los van de drie protestantse verenigingen. Het denkbeeld werd door
de drie gedelegeerden van Welstand in de NCvCO krachtig be-
streden, omdat de stichting van zulk een nieuw genootschap wel
eens als een vijandige daad jegens de inmiddels opgerichte Ver-
eeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs zou kunnen
worden beschouwd. 102 Als reactie daarop zouden dan leden die ook
lid van laatstgenoemde vereniging waren, voor hun lidmaatschap
van Welstand, Unitas of Christelijk Hulpbetoon kunnen bedanken.

Inmiddels was evenwel de NCvCO zelf al begonnen met pogin-
gen om door het winnen van bijdragen van andere zijden dan van
de kant van genoemde genootschappen zich meer onafhankelijk
op te stellen. Niet tevreden met geheel Nederland als werkterrein,
begon zij plannen te beramen om haar werkzaamheden ook uit te
breiden tot Nederlands Oost-Indie wegens „de treurige en hoogst

too) ph. J. Idenburg, Schets t'an het Nederlandse schoolwezen (Groningen    1964),
blz. 98-99; Langedijk, a.w., blz. 124.
101) A.W., Ing. st. 1852, no. 314 met bijlagen; men zie ook De Katholiek, XXIII
(1853), blz. 372.
109 A.W., Ing. st.  1867, no's 69 en  190.
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onvoldoende toestand van het onderwijs voor Protestantsche kin-
I deren aldaar". 103  Een warm pleidooi  voor  die  hulp  werd  op   13  juni

1873 in de Algemene Vergadering van Unitas gehouden door
mejuffrouw Catharina M. Ch. Begemann, de oudste dochter van
ds  W.  L.  Begemann uit Nuenen. 104 Haar uitdrukkelijke  waar-
schuwing, dat er voor steun aan het protestants onderwijs in Neder-
lands-Indie „veel geld en zeer veel geld" nodig was, zal er mede
toe hebben geleid, dat de jaarvergadering van Unitas van 4 juni
1874 te Amsterdam besloot de NCvCO uit te nodigen „met een
practisch voorstel" te komen. Daarvoor was te Ineer reden omdat105

Unitas, daartoe door ledenverliezen gedwongen, reeds in 1868
onverwachts en zonder voorafgaand overleg met Welstand en
Christelijk Hulpbetoon die nu het tekort moesten bijpassen, had
besloten de jaarlijkse subsidie aan de NCvCO te beperken tot
f 600,_. 106

In    1873 kwam vervolgens de NCvCO   met het voorstel   een
eigen kweekschool voor christelijke onderwijzers te stichten, waar-
voor de kosten  op maar liefst f 12.000,- werden geraamd. 107
Nu had de Algemene Vergadering van Christelijk Hulpbetoon al
in 1850 verklaard, dat de verbetering van het godsdienstig onderwijs
door cathechiseermeesters en de oprichting van scholen tot hun
opleiding niet konden worden beschouwd als tot de werkkring van
die vereniging te behoren. Later in 1909 zou dit nog eens worden
gememoreerd onder opmerking, dat „Evangelisch onderwijs, bruik-
baar voor alle Protestanten zonder onderscheid, een artikel (was),
dat in de theologische en godsdienstige wereld niet geleverd (kon)
worden". 108 Van de zijde van Christelijk Hulpbetoon was dus voor
genoemd voorstel van de NCvCO geen instemming te verwachten
en  ook  in de Algemene Vergadering van Unitas  van  4  juni   1874

103) A.W., Ing. st. 1868, no. 1392. De Algemene Vergadering van Welstand be-
perkte  zich  tot een platonische betuiging van goedkeuring:  J.  1868,  blz.  40.
104) A.W., Ing. st. 1873, no. 281. Mej Catharina Maria Christina Begemann, geb.
Nuenen  21  aug.  1831,  was  in  1859  naar Ned. Indie vertrokken:  Ing.  st.  1860,  no.
100, en ging nogmaals daarheen op 16 april 1869: Ing. st. 1869, no. 103.
108) A.W., Ing. st. 1874, no. 160.
108) A.W., Ing. st. 1870, no's 160 en 171; 1871, no. 123.
101) A.W., Ing. st. 1873, no. 3012; 1874, no. 154.
108) Meindersma, Gedenkschrift ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van
Christelijk Hull'betoon, blz. 9.
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rees tegen dat voorstel krachtig verzet, alleen reeds omdat de
stichting van zulk een kweekschool voor christelijke ondenvijzers
op onoverkomelijke bezwaren zou stuiten wegens de verschillende
richtingen onder de Nederlandse protestanten: die waren volgens
Unitas wel allemaal tegen Rome maar overigens sterk verdeeld;
het zou onmogelijk zijn een directie te vinden clie alle richtingen
kon  vertegenwoordigen. 109 Ondanks felle verdediging  door  prof.
Hofstede de Groot werd het voorstel door Unitas afgewezen.
Welstand schijnt het geheel buiten bespreking te hebben gelaten.

In 1875 barstte   de  bom! Op voorbeeld van Unitas besloot   toen
Welstand de jaarlijkse bijdragen aan de NCvCO drastisch te
verminderen. 11° Aanleiding tot dat besluit was een rapport van de
NCvCO in verband met haar vijfentwintigjarig-bestaan. In dat
rapport dat de NCvCO - anders dan zij gewoon was - „om
belangstelling te wekken en te verlevendigen" in druk uitgegeven
had en in groten getale had verspreid, had de NCvCO zich gericht,
niet tot de hoofdbesturen van de drie zusterverenigingen, maar
- met voorbijgaan daarvan - tot de leden van die drie protestantse
verenigingen en het gehele Nederlandse volk om hen van haar
bestaan, haar doel, werkzaamheid en organisatie op de hoogte te

.stellen. De NCvCO had zich daarbij „op ietwat gevoelige toon
beklaagd over „de afnemende sympathie en inkrimpende onder-
steuning, in weerwil van den lof, die zij steeds van de Protestantsche

.

Maatschappijen had mogen inoogsten . Daarenboven werd een
soort ultimatum gesteld: 6fwel de drie verenigingen moesten be-
slissen zich niet verder meer met schoolzaken door middel van de
NCvCO te bemoeien, 6f aan de hoofdbesturen van clie verenigingen
zou opgedragen moeten worden de NCvCO in staat te stellen
„hare taak met opgeruimdheid voort te zetten en in hare wijze van
handelen die wijzigingen te brengen, welke men noodig zou
achten". „Men stake", zo vermeldde het rapport, „het inkrimpen
der ondersteuningen onder het verlenen van twijfelachtige lof". 111

109) A.W., Ing. st. 1874, no. 160. Deze vergadering werd, evenals de Algemene Ver-
gadering van Welstand, gehouden in het gebouw van de Maatschappij tot Nut van
t Algemeen te Amsterdam.
110) A.W., Ing. st. 1875, no's 55 en 94.
111) A.W., Ing. st. 1875, no. 330; 1876, no. 803.
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Op voorstel van Christelijk Hulpbetoon werd nu besloten dit
rapport voor consideratie en advies in handen van de Commissie
van Samenwerking der drie verenigingen te stellen. Deze commissie
bracht   in   1876   een zeer uitvoerig verslag uit, waarin   zij   wees  op
de merkwaardige wijze van ontstaan der NCvCO, op de haars
inziens gerechtvaardigde twijfel of het zorgen voor schoolzaken
wel tot de doeleinden van Welstand, Unitas en Christelijk Hulp-
betoon kon worden gerekend, en op het verschil dat bestond tussen
„het paedagogische doel" van de NCvCO die „vorming van ver-
stand en hart" beoogde, en de behartiging van de vooral stoffelijke
behoeften der protestanten door de drie protestantse maatschappijen.
Daarenboven wilde de NCvCO ook inv]oed uitoefenen op de
kinderen van het „Roomsche Kerkgenootschap", terwijl genoemde
maatschappijen niet slechts neutraal wilden blijven „door niet te
vragen naar liberaal of conservatief, maar zelfs den geringsten schijn
wi]den vermijden van op verschillende Christelijke richtingen van
geloof en belijdenis invloed uit te oefenen". Door onderwijzers
met protestants-christelijke beginselen te ondersteunen zou de
NCvCO de schijn gewekt hebben „ambtenaren der Regeering in
dienst te nemen en te bezoldigen voor eene werkzaamheid, die
door de zorg der Wetgevende Macht aan de zorg van het Gouverne-
ment (was) overgelaten". De Commissie van Samenwerking stelde
daarom voor „de Nederlandsche Commissie onder ondubbelzinnige
dankbetuiging voor alle goede pogingen van de laatste vijfentwintig
jaren tot bevordering van het Christelijk onderwijs op de openbare
scholen in Nederland te ontslaan van hare betrekkingen tot de

.Protestantsche maatschappijen en haar te emanciperen . Van be-
moeienis met de schoolzaken zouden de drie verenigingen zich
voortaan moeten onthouden, daar „dergelijke bemoeiingen zich niet
(lieten) overeenbrengen, noch met het kerkelijk- en staatkundig
neutraal standpunt, waarop zij zich behoor(d)en te handhaven,
noch met de meer stoffelijke richting van haar streven, noch met
het onwrikbare beginsel  als dat van een Tuenda". 112

In   de Algemene Vergadering van Welstand   van    15    juni    1876
te Rotterdam werd dit voorstel met grote meerderheid aangeno-

11') A.W., Ing. st. 1875, no. 205 en 365; 1876, no's 80 en 80a.
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men. 113 In een uitvoerige openingstoespraak, voorafgaande aan dat
besluit, had prof. Prins erop gewezen, dat de NCvCO ondanks
haar vele goede werk nooit de volle sympathie van Welstand gehad
had; zij was vele leden een steen des aanstoots geweest. „Zij ver-
tegenwoordigde op het gebied der school een standpunt, dat, hoe
lofwaardig op zich zelf, den een verouderd toescheen en den ander
niet positief genoeg voorkwam. De vijandschap, die zij beliep, de
tegenwerking, die zij ondervond, werd overgebracht op de drie
Protestantsche Genootschappen, die haar ondersteunden; en zoo
heeft zij, natuurlijk zonder dat te willen, aan Welstand leden
gekost, contribueerende leden in niet geringen mate. De voor-
standers der uiterste partijen trokken zich allengs terug en sleepten
anderen mede. Dat zicli in de laatste 25 jaren iemand aan ons heeft
aangesloten ten gevalle van deze door ons gesubsidieerde Commissie,
kan ik niet gelooven: eene rechtstreeksche gift, aan haar verstrekt,
was in dat geval doelmatiger. Maar ik meen zeker te weten, dat er
nog al eens een, die met onze eigenlijke werkzaamheid overigens
sympathiseerde, voor het lidmaatschap onzer Maatschappij bedankt
heeft, enkel omdat zij op de openbare school het Christelijk
element hielp handhaven en bewaren... Ik beoordeel de grieven
niet, maar... betreur het niet gering verlies, daardoor veroorzaakt".114

Zo   eindigde   dan   in    1876 de samenwerking van Welstand   met
Unitas en Christelijk Hulpbetoon in de NCvCO. Nog eenmaal
(voor   het jaar 1876/77) kreeg die commissie een subsidie   van
Welstand. 115 Weliswaar bes]oten Unitas en Christelijk Hulpbetoon
de NCvCO toch nog te blijven steunen, maar kennelijk is die steun
onvoldoende geweest om de NCvCO nog lang te handhaven. 116

Het  jaarverslag van Welstand  van 1880 deelt  mee,  dat de NCvCO
inmiddels ontbonden was. 117 Omclat zij  tot dan  toe „een toelage
(placht) te geven aan de tractementen der onderwijzers van scholen

113) A.W. Notulenboek  II,  blz.  218  vlg,  ,/.   1876,  blz.  21. De vergadering  werd  ge-
houden in hotel Adler.
114) J. 1876, b]z. 4-5; 1884, blz. 4-5.
115) A.W., Ing. st. 1878, no. 185.
119   A.W.,   Ing.   st.   1876,   no's   234  en   255.   In   1863 had Christelijk Hulpbetoon
deels buiten de NCvCO om al f 40.000 besteed voor de instandhouding en oprich-
ting van scholen en tot bewaring van „het zuiver Christelijk element" bij het onder-
wlJs: Meindersma, a.w., blz. 9.
11 )  . 1880, biz. 17-18.
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in vijf gemeenten, waar ondersteunden van de Maatschappij
(woonden)" en voortaan „die onderwijzers hunne subsidien zouden

missen", stelde Welstand hen in het verslagjaar „ervoor schadeloos"
onder uitdrukkelijke bepaling, „dat hieruit geene consequentie
voor het vervolg (moclit) getrokken worden, hetzij ten gunste van
die onderwijzers, hetzij van andere".

Behoudens deze toch nog gedurende enige jaren voortgezette
kleine subsidies was daarmee een einde gekomen aan de bemoeienis-
sen van de Maatschappij van Welstand met steunverlening aan
protestants-cliristelijke onderwijzers ten behoeve van openbaar lager

onderwijs in protestants-christelijke geest in katholieke streken.
Dit streven had haar vele liberale en anti-revolutionaire leden

gekost die, naar prof. Prins in genoemde openingsrede verzekerde,
de Maatschappij gaarne zou hebben behouden.

§ 4.  Het herstel der bisschoppelijke hiirarchie (1853)

Bekend mag worden verondersteld, welke felle beroeringen hier
te lande ontstonden, toen men de berichten vernam over het herstel
der bissclioppelijke hierarchie in ons land door Pius IX bij zijn breve
Ex   qiia   die    d.d. 4 maart    1853   en   zijn   aan dat herstel gewijde
allocutio  Citm  placiterit  van 7 maart 1853.118 Zelfs protestanten
van zeer liberale huize die voor dat reeds lang verwachte herstel
voldoende begrip liadden kunnen opbrengen en er zich al bij
voorbaat bij neergelegd hadden, werden in hoge mate geprikkeld

118)   Zie  voor de teksten: P. Albers, (Leschiedenis  van het herstel der Hilrarchie  in
Nederland,  dl. II (Nijmegen 1904), Aanhangsel, bijlagen  XV  (blz.  40  vlg.)  en  XVI
(blz. 47 vlg.), en voor de vertalingen ald. blz. 316 vlg. en 324 vlg. De breve en de
allocutio verschenen voor het eerst in De Tijd van 6 april, resp. 24 maart. 1853. De
Nederlandse gezant  te  Rome  had  op   11   maart 1853 mededeling  van de stukken
ontvangen: Albers, a.w., blz. 315 vlg. Voor literatuur met betrekking tot het herstel
der hierarchie en de daarop in ons land gevolgde reacties: L. G. J. Verberne, Ge-
schiedenis van Nederland, dl. VIII (Amsterdam 1938), blz. 71 vlg. en 207 vlg.;
L.  J·  Rogier en N.  de Rooy, In Vrijheid herboren (Katholiek  Nederland  1853-1953),
blz. 88 vlg.; A. G. Weiler, 0. J. de Jong, L. J. Rogier en C. W. MDnnich, Geschie-
denis van de Kerk in Nederland (Utrecht/Antwerpen 1962), blz. 258 vlg. en 313
vlg.; P. J. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, dl. VIII (Leiden 1908),
blz.    134   vlg.;   Aug.   C.   J.   Commissaris,   Van   schivilkerk   tot kathedraal (Heemstede
z.j.), blz. 34; Albers, a.w., blz. 329 vlg. en L. J. Rogier, Tenigblik en Uitzicht, dl. I
(Hilversum/Antwerpen 1964), blz. 35 vlg.: Schrikbeeld van een staatsgreep in  1853.
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door een aantal uitlatingen, waarmee de paus dat herstel gepaard
had laten gaan. Ziedend van verontwaardiging reageerden evenwel
vooral zij die nog nauwelijks zes maanden geleden geschokt waren
door het verschijnen van Cramers tweede Men:oire stir les societes
secretes protesta,ztes. Hun anti-papisme kreeg nu opnieuw een in-
jectie door de ongelukkige pauselijke uitdrukkingen. Zo hoog steeg
hier te lande de woede over hetgeen men „een nieuw staaltje van
Roomsche overmoed" noemde, dat men zelfs een coup d'6tat niet uit-
gesloten achtte. Tegen het ministerie-Thorbecke dat krachtens zijn
liberale beginselen aan de paus vrij baan had gelaten, stak een
storm van verontwaardiging op!

Het feit dat de paus in zijn allocutio had gesproken over het
„van dag tot dag" vorderingen maken van de katholieke godsdienst
in - wat hij had genoemd - het koninkrijk „Holland en Brabant",
waar drie eeuwen te voren „de vijandige mens" de bisschoppelijke
hierarchie had vernietigd door „onkruid" te zaaien op „dat geliefde

.deel  van 's Heren akker, was uiteraard voor de protestantse genoot-
schappen koren op hun molen. Hun voortdurende waarschuwingen
tegen de ernstige gevaren die „Protestantsch Nederland" van de zijde
van de „Roomsche propaganda" bedreigden, werden nu, zo meenden
zij, volledig bevestigd. Had niet de paus zelf in zijn allocutio uit-
drukking gegeven aan de verwachting, dat op den duur de belem-
meringen die in Nederland voor het katholicisme hinderlijk waren,
geheel uit de weg zouden worden geruimd door degenen die „thans
(in dat Rijk) de staatszaken bestuurden en beheerden", m.a.w.
door het ministerie-Thorbeckel Met verontwaardiging namen die-
zelfde protestanten kennis van het feit, dat de paus in de breve
zou hebben gesproken van „de dwaalleer van Calvijn" en „het
geweld en de onstuimige aanval der ketters" ter uitroeiing van liet
katholicisme. 11° Daarenboven  liad  de paus melding gemaakt  van
zijn plan om thans de reeds eerder ondernomen pogingen de Katho-

119) Calviniana haeresis, In het door de zeer conservatieve kardinaal Lambruschini
opgestelde concept was inderdaad gesproken van de calviniana haeresis ghdius ac
furor, maar toen deze tekst reeds gedrukt was, verving Pius IX deze woorden door
eerstgenoemde omschrijving die in de taal van de Curie synoniem was met het
Calvinisme. Ongelukkig genoeg was de oorspronkelijke gedrukte tekst reeds (le
wereld ingezonden. De ongewijzigde tekst bereikte ook Den Haag en werd in de
Nederlandse vertalingen overgenomen.    Men zie Albers,   a.w.,    dl.    II,   biz.   208   en
Rogier en De Rooij, a.w., biz. 97.
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lieke Kerk in Nederland tot „de vroegere luister en vorm terug te
brengen" te verwezenlijken, daarbij herinnerend aan „de roemrijke
memorie, aan de Utrechtse kerk verbonden". Als inderdaad de paus
volgens zijn eigen woorden terugkeren wilde naar de jaren v66r
de Tachtigjarige Oorlog en de gevolgen daarvan wilde uitwissen
door de Katholieke Kerk te herstellen in haar eenmaal in „Holland
en Brabant" voor de Hervorming bestaande luister en macht, dan
betekende dat, zo meenden velen, een pauselijk streven naar her-
nieuwde vervolging van a-katholieken en dus uitroeiing van calvinis-
tische en andere „ketterijen" in ons land. Utrecht, - de stad waar
in   1579  in de kapittelzaal   van  de  Dom de grondslag was gelegd
voor de Republiek der Verenigcle Nederlanden en tevens de stad
waarvan de naam mede dank zij Voetius' theologische faculteit met
een aureool van calvinistische rechtzinnigheid was omgeven -,
datzelfde Utrecht werd nu door de paus tot zetel van een aarts-

bisschop gemaakt! Betekende de verwijzing naar de roemrijke
herinneringen, aan de Utrechtse kerk verbonden, dan niet een
volkomen negatie van bijna drie eeuwen protestantse historie>

Een geweldige adresbeweging, van Utrecht uit voorbereid en
georganiseerd door de hervormde kerkeraad onder leiding van
o.m.   de   advocaat   mr   F.   H. C. Drieling 12° en weldra krachtig
gesteund door prof. Hofstede de Groot, mondde uit in de z.g.
„April-beweging". Een der hoogtepunten daarvan werd de aan-
bieding van een met meer dan 51000 namen ondertekend adres
aan de koning te Amsterdam  op 15 april   1853. Met nadruk  werd
daarin aan Willem III verzocht de vestiging der hierarchie niet
goed te keuren. 121 's Konings antwoord  op  de  rede van de Amster-
damse predikant ds Bernard ter Haar ter gelegenheid van de aan-

lm,)   Hij overleed plotseling  in  mei  1853: De Katholiek,  XIII  (1853),  blz.  346.  Naar
aanleiding van het jaarverslag van Unitas d.d. 26 mei 1853, waarin hij werd her-
dacht, schreef De Katholiek, XIV (1854), blz. 299: „Het Verslag  -  of de Algem.
Sekretaris S. A. van Hoogstraaten namens het Hoofdbestuur in het Verslag -
jammert, gelijk natuurlijk is, al dadelijk over den plotselingen dood van den be-
ruchten Mr. F. H. C. Drieling, lid van 't Hoofdbestuur en een der medeoprichters
van   U nitas; die ijveraar - welke   naar   de   mare   die   uitging, van overspanning   en
kwaadaardigheid over de Herstelde Hierarchie eensslags bezweken is - ontvangt
er, als betaamde, grooten lof".
trt) Blok, a.w., blz. 139; Commissaris, a.w., blz. 39-40; Albers, a.w., blz. 365 geeft
de volledige tekst.
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bieding van dat adres, leidde tot de val van het ministerie-Thorbecke
(19 april 1853) en het optreden van het „April-ministerie"-Van Hall.

Op de vraag, wat Willem III in zijn antwoord precies heeft
gezegd en waarom ds Ter Haar geheel ongebruikelijk na dat ant-
woord opnieuw het woord heeft genomen en de koning daarbij heeft
herinnerd aan zijn positie van „Protestants Vorst en Constitutioneel

.Koning, hoop ik later nog eens in te gaan in een aparte studie

naar aanleiding van een brief van de Nijmeegse bankier Arnoldus
Noorduyn aan ds Van den Broek, de kashouder van de Maat-
schappij van Welstand,  d.d. 16 april  1853.122 Hoe interessant de
inhoud van dat schrijven ook is, met de geschiedenis van de
Maatschappij van Welstand heeft die inhoud niets te maken. WeI
blijkt eruit dat Noorduyn die bestuurder was van een der Nijmeegse
ringen, zich bijzonder geinteresseerd heeft voor de uitslag van de
verleende audientie en, blijkbaar bij Van den Broek een zelfde

belangstelling verwachtend, zich heeft gehaast aan laatstgenoemde
meteen door te geven wat een lid van de audientiecommissie van
wie hij de naam helaas niet heeft vermeld, hem heet van de naald

had  geschreven.  Dat  lid was volgens Noorduyns citaat  op 15 april
1853 „met de kerkenraad ter Audientie geweest en over de ontvangst

"zeer voldaan .
Albers die in 1904 uitvoerig over de „April-beweging" heeft

geschreven, heeft in zijn boek ook aandacht gewijd aan de samen-

stelling der audientiecommissie. Volgens hem zou „de grootste helft
tot het hoofdbestuur of het bestuur der Amsterdamse afdeeling
van liet geheime protestantsche genootschap Unitas" hebben be-
hoord, terwijl de rest - met uitzondering van de hoogleraar Des
Amorie van der Hoeven - bekend zou zijn geweest als „orthodoxe
notabiliteiten". 123 In werkelijkheid vertegenwoordigde de commissie
de hervormde, lutherse en remonstrantse kerkeraden, zoals eveneens
door Blok meegedeeld  is. 124  Dit  komt ook overeen met hetgeen

Noorduyn aan de door hem ontvangen brief ontleende. Maar
uiteraard sluit dit niet uit, dat mede persoonlijke gevoelens aan-
leiding kunnen hebben gegeven tot deelneming aan de audientie.

122)  A.W., Ing. st. 1853, no. 142.
123) Albers, a.w., blz. 370 vlg., waar de samenstelling der commissie wordt vermeld.
124) Blok, a.w., blz. 138.
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Bij vergelijking met een gedrukte ledenlijst van de afdeling
Amsterdam van de Maatschappij van Welstand 125 is mij gebleken,
dat acht van de twaalf leden van de audientiecommissie (onder wie
ds Ter Haar) lid van (le Maatschappij waren. R. le Chevalier die
tot de commissie behoorde, was zelfs bestuurder van ring no. 17.
Twee van genoemde acht leden, mr G. Schimmelpenninck Jzn
en   W.    H.   Warnsinck Bzn, waren daarenboven resp. vice-voorzitter
en  bestuurslid van Phylactdrion 126, terwijl twee anderen,  ds  Ter
Haar en F. P. Muysken Fzn, tevens resp. voorzitter en penning-
meester (thesaurier) van de afdeling Amsterdam van het genoot-
schap Unitas waren. 127 Uitsluitend Unitas-lid was, voorzover mij
is kunnen blijken, het lid der audientiecommissie ds P. J. J. Mou-
nier. 128 Vermoedelijk behoorden prof. Des Amorie van der Hoeven,
ds J. J. de Voogt en de rechter mr C. F. Gulcher tot geen der
vier protestantse genootschappen. Gegevens waaraan ik zou hebben
kunnen toetsen, of een of meer leden van de audientiecommissic
lid van Christelijk Hulpbetoon waren, zijn mij echter niet onder

ogen   gekomen.
En de brief van Arnoldus Noorduyn en de hier geschetste

samenstelling van de audientiecommissie bewijzen, dat ook onder
de leden van de Maatschappij het herstel van de bisschoppelijke
hierarchie felle reacties opgeroepen heeft. Maar wie nu, in de
verwachting dat van de typhoon die in april 1853 geheel Nederland

op zijn grondvesten deed schudden, in het archief van de Maat-
schappij nog veel meer sporen terug te vinden zouden zijn, daarnaar
een onderzoek instelt, komt volledig bedrogen uit. Er is nog een
brief  van 28 maart 1853 waarin  door  mr Both Hendriksen melding
werd gemaakt van voorbereidingen van een adres aan de koning,
waartoe de Utrechtse kerkeraad het initiatief had genomen. 129

1'5) A.W., Ing. st. 1854, no. 127.
126) A.W., Ing. st. 1853, no. 21.
127) Cramer, Mdmoire sur les socidtis seicrotes protestantes, blz. 124 vlg.
11) De Katholiek, IX (1846), blz. 133.
12) A.W., Ing. st. 1853, no. 84. Zie ook ald. no. 35, waarin mr Both Hendriksen in
febr. 1853 nog had geschreven, dat er vermoedelijk vier bisschoppen zouden komen,
hetgeen men, „hoe vreemd en treurig ook", evenals in Engeland wel zou moeten
aanvaarden. Voor het Utrechtse adres zie men Albers, a.w., blz. 333-334. Het wed
reeds op 31 maart, met 4528 namen ondertekend, aan de koning verzonden. Af-
schriften ervan gingen  op 30 maart   1853 van Utrecht  uit  naar alle kerkeraden  in
Nederland.
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„Het zal niet baten", voegde hij er met vooruitziende blik onmid-
dellijk aan toe, maar de demonstratie kon z.i. althans een imponerend
karakter hebben. Met de woorden „God zij ons volk en de kerk
genadig" eindigde hij zijn verontruste brief. En verder is er alleen
nog een schrijven van prof. Bosscha d.d. 9 april 1853 uit Amster-
dam. 13° Daarin deelde deze oud-voorzitter  mee: „Het loopt  hier

.druk naar de kerk om het adres te teekenen, ook enkele Roomschen
- een mededeling die, wat die toevoeging betreft, toch wel enige
vraagtekens oproept. Mogelijk echter had Bosscha in dit geval
katholieken van de Oud-Bisschoppelijke Clerezie - later Oud-

"Katholieken genoemd  -  op  het  oog. 131 „Mijn  hand,  zo  ging
Bosscha voort, „wordt nog teruggehouden door de meening, dat het
een revolutionair bedrijf is. Maar ik doe mijn best die meening
te toetsen aan de argumenten van anderen".

Uiteraard   zal de voorzitter der Maatschappij, prof Royaards,   in
zijn „aanspraak" tot de Algemene Vergadering van 25 mei 1853
wel hebben teruggegrepen op hetgeen toen nog kersvers in ieders

geheugen lag, maar deze rede als bijna steeds „op verlangen der
vergadering gedrukt en zoodra mogelijk onder de leden verspreid",
is  ons niet overgeleverd. 132 Wel weten  we,  dat  in de Algemene
Vergadering van Unitas van de daarop volgende dag de voorzitter
E. W. van Dam van Isselt een nog van woede trillende toeSpraak
hield, waarin hij repte van de „onoehoorde beleediging", de protes-

. .tanten door „Rome's opperpriester aangedaan. „Wij waren -

180) A.W., Ing. st. 1853, no. 117.
181) Zie echter ook Albers, a.w., blz. 369. Aldaar wordt medegedeeld, dat knechts
van protestantse fabrieken en winkels op verbeurte van hun betrekking gedwongen
zouden  zijn  te gaan tekenen. Volgens  hem  kon „een katholiek op  11  april  met het
teekenen  f 6,- verdienen".  J.  B.  van  Son  merkte  op  dat er overigens  in   1853  ook
een aantal liberale katholieken waren die het de Paus „hoogst euvel" duidden, dat
Z.H. niet met meer behoedzaamheid over het Nederlandse calvinisme had gesproken:
Bossche Bijdragen, dl. XXII (1953/1955), blz. 39. Ook de minister van Rooms-
Katholieke Eredienst Van Sonsbeeck  had  al  in 1851 voorspeld,  dat het herstel  der
hierarchie wel eens op min of meer tactloze wijze zou kunnen plaats hebben:
Rogier en Van Rooy, a.w., blz. 89.
1,2)   J.   1853,  blz.   58. Deze vergadering zou aanvankelijk evenals  die  van   1839  ge-
houden worden in de zaal der Provinciale Staten te Haarlem: A.W., Ing. st. 1853,
no. 76, maar na de April-beweging werd het door die Staten „in de tegenwoordige
omstandigheden" voorzichtiger geacht die zaal voor dat doel niet aan Welstand af te
staan: Ing. st. 1853, no. 168. Plaats van samenkomst werd toen de Concertzaal in
de Kruisstraat: Ing. st. 1853, no. 170. De aanspraak werd door ds Huydecoper van
Den Haag aan de koning aangeboden: Ing. st. 1853, no. 250.
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zo riep hij uit - „voorbereid op eene regeling der R.K. Kerk; wij
waren voorbereid, dat er Bisschoppen zouden worden benoemd...
maar wij waren niet voorbereid op de roekeloze verguizing van al
wat ons heilig en dierbaar  is". 133 Natuurlijk moeten  ook  in  de

vergaderingen  van de Permanente Commissie  van   13  en 20 april
1853 de gebeurtenissen van de laatste tijd wel uitvoerig besproken

zijn, maar de notulen van die bijeenkomsten vermelden alleen, dat
op 13 april een lid van de ring Arnhem verzoclit had „met het oog
op de gebeurtenissen dezer dagen" een rondschrijven uit te vaardi-
gen. Het voorstel werd afgedaan met het besluit de indiener te
verwijzen  naar een circulaire  van 20 oktober 1852, waarin tot steun
aan de Maatschappij opgewekt was.134 Reeds eerder had de Perma-
nente Commissie onder verwijzing naar die circulaire geweigerd in te
gaan op een voorstel van Unitas om gemeenschappelijk op te treden
tegen „de aanvallen in openbare dagb]aden, waaraan de drie Protes-
tantsche Vereenigingen van Ultramoiitaansclie zijde (hadden) bloot
gestaan". Die weigering van november 1852 was toen echter nog ver-

gezeld gegaan van de mededeling, dat men liever zijn kruit droog
hield voor een gezamenlijke openlijke demonstratie „bij gelegenheid
van de op handen zijnde organisatie van de R.C.kerk hier te lande".185

Opvallend is het dan ook, dat bij de gebeurtenissen rond het
herstel van de bisschoppelijke hierarchie de Maatschappij naar
buiten toch een sterke terughoudendheid lieeft betracht. Zelfs nog
op   8  juni   1853   wees de Permanente Commissie een uitnodiging
van Christelijk Hulpbetoon van de hand om aan „een personeele
commissie" die laatstgenoemde vereniging naar de koning wilde
afvaardigen, een gelijke commissie van Welstand toe te voegen.
Men deelde Christelijk Hulpbetoon mee, dat uit de aan de koning
te overhandigen aanspraak van prof. Royaards tot de Algemene
Vergadering van 1853 „de geest, die onze Maatschappij omtrent
den Koning bezielt, aan Z.M. genoegzaam zal kunnen blijken". 136

133)   A.W.,   Ing.    st.    1853,   no.   262.    Men   zie   voor de Algemene Vergadering   van
Christelijk Hulpbetoon: Ing. st. 1853, no's 163, 181 en 295.
134)  A.W., Perm. Commissie, Not. 1843-1854.  Zie  voor de circulaire  uit  1852:  Ing.
st. 1852, no. 433.
135

) A.W., Ing. st. 1852, no. 452.

136) A.W., Penn. Commissie Il, Not. 1843-1854. Uit deze aantekening blijkt, dat
die overhandiging geschiedde krachtens besluit van de Algemene Vergadering. In
de gedrukte notulen werd dit besluit weggelaten.
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Daardoor weten wij althans iets van de inhoud van die toespraak.
De reden, waarom  de in november   1852   nog  zeer wel mogelijk

geachte gezamenlijke openlijke demonstratie tegen het herstel der
bisschoppelijke hierarchie, uitgaande van de drie protestantse ge-
nootschappen, achterwege gebleven is, zal waarschijnlijk gezocht
moeten worden in het feit dat onder invloed van in november 1852
nog niet voorziene politieke ontwikkelingen zulk een openlijk op-
treden onvermijdelijk het karakter zou hebben gekregen van een
demonstratie 66k tegen de regering-Thorbecke. In liberale kring
won al spoedig de mening veld, dat door vele tegenstanders van
die regering de actie tegen het herstel der hierarchie werd misbruikt
om onder het mom van geloofsijver Thorbecke te lijf te gaan. Die
mening vond steun in een op 25 april 1853 rondgezonden en door
het Unitas-lid ds Timmers Verhoeven als secretaris ondertekend
herderlijk schrijven van de Algemene Synodale Commissie der
Hervormde Kerk d.d. 22 april 1853. Daarin werd gewezen op liet

.gevaar, dat godsdienstige tegenstellingen en „onheilig vuur weleens
„tot partijleus en tot masker en eerzuchtige bedoelingen misbruikt
mochten worden". 137 Onder deze omstandigheden  zal het bestuur
van de Maatschappij het verstandig hebben geoordeeld officieel een
grote terughoudendheid in acht te nemen. Het zal niet alleen de
gevoelens hebben willen ontzien van die leden die, zoals de oud-
voorzitter prof. Bosscha, belioorden tot de conservatieve partij en
de actie afkeurden, omdat het naar hun mening „een revolutionair
bedrijf" was, maar daarenboven de overtuigd-Thorbeckianen onder
de leden niet hebben willen prikkelen. Tot voorzichtigheid was
in dit opzicht te meer aanleiding nu de gevoelens van de liberale
leden van de Maatschappij toch al zwaar op de proef werden gesteld
door de deelneming van de Maatschappij aan het werk van de
Nederlandsche Commissie voor Christelijk Onderwijs. 138

137) R.A. Noord-Brabant, Archief der classis van 's-Hertogenbosch, inv. 170, no. 67.
138) Het merkwaardige  feit  doet  zich  voor, dat Albers  nog  in 1904 schreef,  dat  de
katholieken van de geheime genootschappen niets anders dan een verwoede aanval
op  de herstelde hierarchie konden verwachten   (a.w.,   II,   blz.   331),   maar als bewijs
van deze stelling alleen maar melding heeft gemaakt van reacties die niet van die
genootschappen afkomstig waren. Kennelijk heeft Albers niet begrepen, dat die
volgens Item zo voor de hand liggende verwachtingen niet vervuld zijn.
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§ 5.  Reacties op het eerste Vaticaa,is Concilie

Gevoeligheden zoals    in 1853 behoefden de bestuurders   van
Welstand echter niet te ontzien, toen zij in 1868 besloten te

reageren op een pauselijke brief van 13 september 1868. In 1867
had Pius IX bekendheid gegeven aan zijn plannen om voor het
eerst na 300 jaar wederom een concilie te houden. Hij bepaalde

vervolgens bij  zijn  bul Aeterni Patris  d.d.  29  juni  1868 de aanvang
van het „heilig, oecumenisch en Algemeen Concilie" in de Vati-
caanse basiliek   op 8 december    1869,   de   dag die toegewijd   was
„aan de onbevlekte ontvangenis der Maagd en Moeder Gods,
Maria". Daarna richtte   de    paus    zich    bij    een    schrijven    van    13
september 1868 tot alle protestanten en andere a-katholieken. In
die brief riep liij hen op „zicli te ontrukken aan een toestand, waarin

,,

Zij van hun eigen zaligheid niet verzekerd (konden) zijn, en met
verlating van „de duisternissen der dwaling" terug te keren „in de
boezem der Heilige Moederkerk", die „enige schaapstal van Jezus
Christus". 139 Deze uitnodiging leidde al spoedig op verscheidene

plaatsen tot onmiskenbare uitingen van anti-roomse gevoelens. Wel-
stand stelde bijna onmiddellijk de drie „zusterverenigingen" (Unitas,
Cliristelijk Hulpbetoon en Phylact6rion) voor om gezamenlijk in
1869 tegen die brief en de „daarin aangeslagen toon" een protest-
schrijven te publiceren. Voorgesteld werd, dat elke vereniging een
lid zou aanwijzen om in gezamenlijk overleg het protest op te
stellen.

Het  voorstel vond volledige  instemming 140,  maar  met  dit  merk-

waardig verschil, dat volgens Unitas de uitnodiging van de paus
in „aanmatigende taal" was vervat, terwijl Phylactdrion alleen sprak

"
van „de gemoedelijke taal van den Paus , van zijn „vleitaal" en
van „ontboezemingen van vrome wenschen, die aan den paus
(waren) ontsnapt". Het proteststuk, dat op 2 april 1869 in ontwerp

139) De Noordbrabanter van 10 okt. 1868 (no. 120).
140) A.W., Ing. st. 1868. no. 250 (Unitas) en 252 (Phylactdrion). Phylactdrion wens-
te aanvankelijk geen voorafgaande goedkeuring door de Algemene Vergaderingen,
orndat voorstellen tot redactiewijzigingen, in de ene I,ergadering aangenomen, dan
weer door de andere Algemene Vergaderingen goedgekeurd zouden moeten worden,
hetgeen tot onoverkomelijke bezwaren zou leiden: Ing. st. 1868, no. 273; 1869, no.
17. Op voorstel van Welstand werd besloten, dat de Algemene Vergaderingen het
ontwerp in zijn gehcel zouden moeten goedkeuren of verwerpen: Ing. st. 1869, no's
20 en 29.
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gereed was, werd na goedkeuring door de respectieve Algemene
Vergaderingen te Leiden gedrukt en in grote getale verspreid, o.a.
door toezending aan verschillende dag- en maandbladen. 141 Nadat
het op voorstel van Phylact6rion ook in het Frans vertaald was,
werd het zelfs volledig opgenomen in de Franse Revue dit Christia-
nisme  libdral, Le disciple  de Jdsits Christ,  d.d.  22  juli   1869.142

De zestien bladzijden tellende Openlijke Verklaring begon met
er op te wijzen, dat alle vroegere concilies steeds weer tot nieuwe

afscheuringen en verder gaande versplinteringen hadden geleid.
Van het nieuwe „Algemeen of oecumenisch Concilie" werd het-
zelfde gevolg gevreesd. Maar onder opmerking, dat het gevaar van
een verdere „verstijving" van de Rooms-Katholieke Kerk „in haar
eenmaal vastgestelde vormen" voor rekening van de paus gelaten
moest worden, verklaarden de vier protestantse genootschappen zich
naar aanleiding van de uitnodiging terug te keren in de schoot
der Moederkerk, gaarne bereid „tot verantwoording aan een ieder,
die ons rekenschap vraagt". Met terzijdestelling van de vraag, of de
„gansche zaak der uitnoodiging, hoe schijnbaar ernstig ook voor-
gedragen, weinig meer zou zijn dan eene bloote vertooning, enkel
uitgedacht om onnoozelen te verschalken" en uitgaande van „de
onderstelling, dat de noodiging welgemeend (was)" en tegoeder-
trouw was geschied, luidde het antwoord van de Openlijke Ver-
klaring... „even oprecht als onbewimpeld en rondborstig...  de
meest besliste weigering"! Kernpunten waarop zich deze weigering
baseerde waren: le de ontkenning van het primaatschap van Petrus
en de daarmee samenhangende positie van de paus als „stedehouder
van Christus"; 2e bestrijding van het denkbeeld dat de Rooms-
Katholieke Kerk identiek zou zijn met de - alle gedoopte Christenen
omvattende - Algemene of Katholieke Kerk; 3e de verwerping
van de mening, dat „gedurige verandering en beweeglijkheid van
leerstellingen in strijd (zou zijn) met de Kerk, door Jezus Christus
ingesteld" en - in verband daarmee - verdediging van de pluri-
formiteit, zulks op grond van het feit dat „de waarheid zich nu
141) A.W., Ing. st. 1869, no. 70; Kopieboek M (1865-1869), d.d. 4 juni 1869; Ing.
st. 1869, no. 147 (Phvlactdron); J. 1869, blz. 55; Ing. st. 1869, no. 256.
142) Uitgave onder  redactie  van  Jos.  Martin  Paschoud  et  Eug. Haag, Parijs  1869.
In het Journal  des  Eglises  Refor,ides  de France (Parijs  1869),  „Le  Lien",  werd er  de
aandacht op gevestigd:  A.W.,  Ing.  st.  1869, no. 256;  J.  1870, blz.  12.
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.eenmaal niet (laat) belijden met aangeleerde woorden ; 4e ontken-

ning van de juistheid van 's Pausen bewering,  dat de revolutionaire

woelingen van destijds alle hun oorsprong zouden vinden in „de
tweedracht en den onderlingen strijd der beginselen en der kerk-
genootschappen"; 5e tenslotte werd nog gewezen op het gevaar dat
de Rooms-Katholieke Kerk door nog „66ne schrecle te doen" (ken-
nelijk bedoelde   men het dogma   van 's Pausen onfeilbaarheid)   de
terugweg  tot  de „Una Sancta" voor altijd zou afsnijden. 143

Of het stuk dat in waardige woordkeus en stijl de hand van de
voorzitter van Welstand verraadt, veel indruk gemaakt heeft, valt
te  betwijfelen. 144  Niet  geheel  ten  onrechte  schreef De Noord-
brabanter  van 14 augustus   1869  (no.   126)  in een hoofdartikel onder

het opschrift De Concilie-Koorts dat alle anti-katholieke geschriften
van destijds veelal „dezelfde melodie, hetzelfde thema... als draai-
orgels dezelfde toon ten gehoore" brachten. In die cacophonie van

orgeldreunen die zeker niet alle even welluidend en waardig zijn
geweest, zijn de zuivere tonen van de Openlijke Verklaring nauwe-
lijks tot hun recht kunnen komen. De verklaring was misschien
daartoe ook te weinig fel, te waardig en te zeer gespeend van
elke demagogie om destijds een diepe indruk te kunnen maken.

Wie de Openlijke Verk]aring gelieel wil begrijpen, leze niet
alleen dit stuk, maar hij proeve ook iets van de sfeer, waarin die
verklaring is ontstaan. Daarover worden wij ingelicht door de
„aanspraak" van prof. Prins, door hem - na zijn maidenspeech
in de Algemene Vergadering van 10 juni 1868 te 's-Gravenhage,
waarin  hij  zich  met de hem eigen bescheidenheid 145  „niet zonder

143) Van de „Openlijke Verklaring" is geen exemplaar meer aanwezg in het archief
van Welstand. Exemplaren ervan berusten echter in de Koninklijke Bibliotheek te
's-Gravenhage  (no.  118,  E 47),  in de Universiteits-Bibliotheken van Amsterdam,
Leiden en Utrecht en in de bibliotheek van de Theologische Hogeschool te Kampen.
tu) In de archieven van verscheidene grote dagbladen die het stuk toegezonden
kregen, is er weinig van terug te vinden. Ik kon alleen vaststellen, dat het Algemeen
Handelsblad  van   11   juni   1869,  pag.   1,  kol.5, de verklaring afdrukte. Het maand-
blad De Katholiek, LVI (1869), blz. 334, volstond met de opmerking, dat het
„eene aaneenschakeling van goedgeschrevene, maar zinledige phrasen" was.
143) Zie Ook A.W., Ing. st. 1868, no. 195 (aanvaarding van het voorzitterschap „met
verlegenheid"); 1872, no. 102 (waar hij een van hem afkomstig, zeer juist voorstel
waarop de Permanente Commissie om onbegrijpelijke redenen niet had gereageerd,
geheel ten onrechte „niet zeer veel beduidend noemde"). Die bescheidenheid ver-
hinderde evenwel niet, dat hij die eigenschap als wapen gebruikend zijn opponen-
ten soms met striemend sarcasme te lijf kon gaan.
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schroom" als de „nieuw benoemde voorzitter" voorstelde - gehou-
den   in de Algemene Vergadering   van   28   mei    1869 te Utrecht.
Die  aanspraak  van   1869  is ook daarom interessant, omdat  zij  een
bewijs vormt van Prins' redenaarsgaven.

Als motto van zijn rede had hij „de schoone spreuk onzer vade-

ren, Eendracht maakt Macht" gekozen. Daaraan had hij de op-
merking verbonden, dat de „vier Protestantsche Genootschappen te
zamen als 't ware een geheel" vormden. Naar aanleiding van het
opgestelde protestschrijven  ging  hij toen voort: 146

„Het kan niemand onzer ontgaan, dat het Pausdom, in weerwil
van diepe vernederingen, die het in de laatste jaren ondergaan
heeft,  en  van de zware slagen, daaraan toegebracht 147,  in  onze

dagen opnieuw zich verheft en veel van zich hooren laat. Het is,
alsof de Roomsch-Katholieke bevolking van Europa, nu zij zelve
den H. Vader met hare giften ondersteunt, voor zijne eer te
ijveriger wil werkzaam zijn en zijne beginselen allerwege wil
doen triomfeeren. Het standpunt, waarop zij zich plaatst, is door
hem  zelven  in zijn beruchte Encyclica  en  in den Syllabus 148

duidelijk aangegeven. In ons vaderland althans is dat wachtwoord
verstaan en de stoutheid tot overmoed gestegen, die niets meer
ontziet. Heeft niet het feest van Heiligerlee aanleiding gegeven
tot beschimping van den edelsten vrijheidskamp, door onze
vaderen gevoerd  149 Is er niet, met verkrachting der waarheid,
een onverdiende blaam geworpen op den doorluchtigen held,
die zijn bloed gestort heeft in den heeten strijdP Wordt het
eenparig verzet tegen Spanje, tegen Filips en Alva, niet gebrand-
merkt als een onwettige, diep betreurenswaarclige opstand tegen

146) De bij de tekst geplaatste aantekeningen zijn van mij (W.d.V.).
147) Spreker doelde uiteraard op de zware verliezen die de Kerkelijke Staat had ge-
leden  in  1859  en   1860,  en  op  het  feit  dat  de  Paus  zich  in  de  rest  van de kerkelijke
staat alleen nog met Franse militaire hulp kon handhaven.
148) Spreker doelde op de encycliek Quanta Cura en de Syllabus van 8 dec. 1864.
Beide stukken behelsden zeer scherpe veroordelingen van het politieke en religieuzeliberalisme en van moderne „dwalingen".
14') Zie (als voorbeeld) De Noordbrabanter van 10 maart  1868 (no.  30), blz.  3; 26
maart 1868 (no. 37), blz. 1 (waar men lezen kan: „0, tachtigjarige krijg, wat hebt
Gij ons aangebragtl Alles hebben wij bij U verloren, vrije staatkunde, onze gods-
dienstige vrijheid en zelfstandigheid - en wij, katholieken van Noordbrabant, wij
hebben meer geleden dan de katholieken van eenig ander gewest"); 10 april 1869
(no. 42), blz. 1.
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de  van God gestelde Overheid  des  landsl...  En  wat  is  het
geruchtmakend mandement der Bissclioppen 15°  en het drijven
van bijzonder onderwijs van Ultra-montaansche zijde anders dan
eene misdadige poging, om de natie te verdeelen en over de
school te heerschenl Maar hetgeen zich in ons vaderland te
dezen opzichte vertoont, dat is elders evenzeer te bespeuren, ill
Zuid-Duitsland vooral, in Baden bijv. en Beijeren, en ook in het
Protestantsche Engeland 151, waar het niet te ontkennen valt, dat
het  Katholicisme,  door  middel van Puseyisme 152 en Ritualisme,
op den duur belangrijke veroveringen maakt, ofschoon niet zon-
der krachtigen tegenstand te ondervinden. Voorwaar, Rome heeft
den hoop niet opgegeven, om nog eenmaal weer het hoogste
woord te voeren in ons werelddeel en den tijdgeest te bedwingen.
Het is naar onze overtuiging een hopeloos streven, en dat nood-
wendig mislukken moet, maar juist opdat het mislukken moge,
betaamt het ons daarop acht te gcven met den meesten ernst.
Daar verheft nu de Paus te Rome zijne stem en kondigt een
Algemeen Concilie aan, zooals er sedert meer dan drie eeuwen

niet gehouden is, en roept niet slechts de Bisschoppen der
geheele wereld op, om daaraan deel te nemen, maar noodigt ook
alle Protestanten en On-Katholieken uit, om van deze gelegen-
11eid gebruik te maken, ten einde als gehoorzame zonen terug
te keeren in den schoot der heilige Moederkerk. Zullen wij,
vertegenwoordigers van liet Protestantisme in Nederland en
voorstanders der Protestantsclie belangen, deze noodiging on-
opgemerkt latenP Het is zoo, zij vindt, zooveel wij bespeuren

130)   Mandement  van  22  juli  1868:  zie De Noordbrabanter van 1 en 3 sept. 1868
(no's  103  en   104). Dit mandement kwain krachtig  op  voor het katholieke onderwijs
en was vooral bedoeld om aan de vcx,rkeur van de liberaliserende katholieken vixir
het openbaar onderwils een einde te maken: Van Velthoven, Stad en Meierij van
's-Hertogenbosch, II, blz. 164 vlg.
151) In deze landen waren stemmen opgegaan die in de hoogste regeringskringen
weerklank gevonden hadden, oni over te gaan tot politiek ingrijpen tegen de
concilie-plannen van de paus.
152) Onder Puseyisme verstond men een naar haar stichter, Edward Bouverie Pusey
(1800-1882), genoemde, naar het rooms-katholicisme neigende richting in de Angli-
caanse kerk. Pusey, hoogleraar te Oxford, was na de latere kardinaal Newman,
leider van de Oxford-beweging, doch ging in tegenstelling met Newman niet over
naar de Rooms-Katholieke Kerk uit verzet tegen de Mariaverering en wegens zijn
niet-erkenning van het pauselijk gezag.
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kunnen, geen weerklank in de harten... Maar toch, die noodi-
ging is geschied. Zij baart opzien. Er spreekt daarin eene
aanmatiging, die verrast. Er liggen daarbij verwachtingen ten
gronds]ag, gebouwd op de jammerlijke verdeeldheid, die onder
Protestanten heerscht. Er is daarop van verschillende zijden
waardig geantwoord, zoowel door bijzondere, ten deele onge-
noemde, personen, als door de Venerable Compagnie des
Pasteurs A Gendve, door eene vereeniging van Groninger god-
geleerden, in Duitschland door vrijzinnige Katholieken zelfs,
soms met groote vrijmoedigheid. De vraag doet zich voor, of
de Protestantsche Genootschappen in Nederland daarop het

.

stilzwijgen mogen bewaren .

Vervolgens memoreerde de spreker, dat die vraag door het hoofd-
bestuur ontkennend was beantwoord en het door Welstand gedane
voorstel bij de zustermaatschappijen „gereeden bijval" had gevon-
den. En hij vervolgde:

„De Commissie van Samenwerking, met nog eenige leden ver-
sterkt, kreeg in last, om een gepast antwoord op de noodiging
van den Paus te onwerpen... Dat ontwerp zal U straks worden
voorgedragen en heeft reeds bij de drie Genootschappen, die
in deze dagen zijn vergaderd geweest, toejuiching en weerklank
gevonden. Het is niet aan den Paus gericht, die, walbeschouwd,
voor  onze stem onbereikbaar  i s. . . Men heeft  zich voor ijdele
declamatie gewacht, evenals voor te groote uitvoerigheid, zonder
iets wezenlijks onaangeroerd te laten. Niets anders heeft men
bedoeld dan, zoo mogelijk, den Protestantschen geest onder onze
leden en bij ons volk te verwakkeren, dankbare prijsstelling op
onze godsdienstige voorrechten te bevorderen en eene getuigenis
af te leggen van de 66nheid, die ons, te midden van groote
verscheidenheid, tegenover Rome kenmerkt. Opgedrongen wordt
het aan niemand". 153

Na het beroep van de spreker op het onpartijdig oordeel der ver-
gadering en zijn uitroep: „indien het (stuk) verwerpelijk is in uwe
153

) J. 1869, blz. 51-53.
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ogen, zoo venverpt het vrijelijk!", werd de OpenlijIce Verklaring
met algemene stemmen door de Algemene Vergadering „goed-
gekeurd en aangenomen ter uitgave en verspreiding". 154 Hierna
sloot na afhandeling van nog enige reglementaire kwesties en de

gebruikelijke vriendelijke woorden aan het adres der „zustermaat-
schappijen" prof. Prins de vergadering, „nadat op zijne uitnoodiging

"de heer Van Doesburgh haar in dankzegging aan God voorgegaan
was. 155

154
) J. 1869, blz. 55.

Ms) Een gebed bij de opening en de sluiting der Algemene Vergaderingen was
reglementair voorgeschreven.
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HOOFDSTUK VIII

KAARTSPEL VAN HEREN EN BOEREN

DE RELATIE MET DE PACHTERS IN DISCUSSIE

§ 1.  Minder leden - hogere pachten

Indien de bestuurders van Welstand in 1853 en 1869 mochten
hebben verwacht, dat de z.g. „April-beweging" en de „Openlijke
Verklaring" een einde zouden hebben gemaakt aan het voort-
schrijdende ledenverlies, dan moet de werkelijkheid hen zeer teleur-

gesteld hebben; na een kleine stijging in 1853/54 ging de daling
van liet ledental voort. 1 Oorzaken daarvan waren: bedanken van
orthodox-protestanten voor wie Welstand niet positief-christelijk
genoeg was, uittreden van liberalen die Welstand te christelijk
vonden en die zich ergerden aan de Nederlandsche Commissie voor
Christelijk Onderwijs, toenemende lauwheid op kerkelijk gebied
onder invloed van het veldwinnende modernisme, overlijden van
leden van de oude garde zonder dat hun plaatsen ingenomen werden

door jongeren, en vooral ook de bij vele protestanten groeiende
overtuiging dat met het verdwijnen van de Kerkelijke Staat ook
het katholicisme weldra zijn krachten zou hebben verloren. Boven-

dien verwaclitten zij die de beginselen en de doeleinden van
Welstand nog wel onderschreven, vaak meer van het werk van
andere protestantse genootschappen die een ruimer werkterrein
bestreken. Zij sloten zich daarom liever bij die andere verenigingen
aan, al was deze aanwinst ook daar onvoldoende om de teruggang
in ledental te stuiten. 2

Met het afnemen van het ledenbestand daalden uiteraard ook
de   inkomsten uit contributies. Terwijl   in    1842,   toen het ledental

1) J. 1953, blz. 10; A.W., Ing. st. 24 okt. 1854 (ongenummerd, kopie van een brief
van mr J. M. van Maanen te Amsterdam aan ds van Gogh). Over bedoelde teleur-
stelling werd ook bij Christelijk Hulpbetoon geklaagd: De Katholiek, XXIV (1854),
blz. 124 en 125.
2) J. 187 L blz. 39; 1873, blz. 2 vlg.
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4778 had bedragen, in 66n jaar een bedrag van f 29.591,72 aan
toelagen en giften was ontvangen, bedroeg dertig jaren later de
som van de door 1376 leden opgebrachte contributies slechts

f 7437,50, waarbij nog een bedrag van f 7030,16 aan giften kwam.
Wel werd vooral in de jaren zeventig de Maatschappij herhaaldelijk
verrast met dikwijls niet onaanzienlijke legaten. Deze zouden zelfs,
na  in   1873 het bedrag  van  f 9000,- overschreden te hebben,  in
1885/86 nog ineens  een  top  van f 31.000,- bereiken. 3 Vooral
daaraan was het te danken, dat in diezelfde tijd de Maatschappij
haar  bezit  toch  nog kon uitbreiden. 4  Maar men  kon niet uitgaan
van de verwachting, dat deze bron van extra-inkomsten gestaag
zou blijven vloeien. Efficienter beheer was dus geboden. Er moest
minder aangekocht worden dan men wel zou hebben gewenst en
er moest tevens naar worden gestreefd het bezit van de Maat-
schappij produktiever te maken door de pachtsommen, zo mogelijk,
te verhogen. Die pachten varieerden, al naar de omvang van het
bedrijf dat in sommige gevallen geen grotere omvang had dan een
huis met nog geen liectare grond, van f 75,- tot rond de f 1000,-
per jaar. Door die pachtsommen geleidelijk te verhogen slaagde de
Permanente Commissie erin het totaal der ontvangen pachtgelden
van  omstreeks f 12.000,-  in   1867  te doen stijgen  tot  om en nabij

de f 20.000,- in 1895.
Op de noodzaak (le bezittingen van de Maatschappij liefst zo

duur mogelijk te verpachten werd in de Algemene Vergaderingen

·1)   Van het bedrag van 1885/1886  was f 10.000,- afkomstig  van  de  heer H. Coste-
rus Hibma te Amsterdam (ald. overleden op 1 febr. 1885) en f 20.000,- van mej.
M. M. Snouck van Loosen (1807-1885). Men zie J. 1885, blz. 12-13 en 1886, blz.
5-8, en wat laatstgenoemde schenkster betreft Ned. Patriciaat, jrg. XXXIX (1953),
blz. 255 en De Nederlandsche Leeuw, jrg. LXXXVIII (1971), kol. 309 (met portret).
Uit  dankbaarheid voor eerstgenoemd legaat  werd  aan  een  in 1886/87 aangekochte
kapitale boerderij te Overasselt (onderst. no. 266) de naam „Hibma-hoeve" gegeven:
J.  1887,  blz.  3 en  5.  Het  plan een later aan te kopen boerderij „Snouck van Loosen-
hoeve" te noemen is kennelijk in vergetelheid geraakt.
9 Dit werd met name ook opgemerkt door mr J. M. van Maanen te Amsterdam in
een brief uit 1874: A.W., Ing. st. 1874, no. 122. In 35 jaar bleek zijn ring (no. 28)
f 12.350,- aan legaten opgeleverd te hebben. Uiteraard betekende het onder de
hierboven geschetste omstancligheden een zware slag voor de Maatschappij, dat in
1874 het Amsterdamse kassiershuis de firnia C. van Rinsum Jr, waaraan de Maat-
schappij meer  :lan f 10.000,- aan kasgeld toevertrouwd had om op prolongatie uit
te zetten, failliet ging. De Maatschappij verloor door dit faillissement naast een be-
drag van f 790,- aan reeds verschenen renten een som van f 5.144,-: J.  1874,
blz. 13; 1875, blz. 10 en 23; A.W., Hoofdbestuur, Not. 1869-1887, blz. 62-67.
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herhaaldelijk gewezen door afgevaardigden, afkomstig uit andere
provincies dan die welke tot het werkterrein van de Maatschappij
behoorden. Onder de leden waren verscheidene groot-grondbezitters
die elders in den lande pachtboerderijen bezaten en daardoor de
vrucliten hadden geplukt van de bloeitijd die de landbouw in de
jaren 1850-1875 had beleefd. S Helaas verloren  zij  in hun betogen
maar al te gemakkelijk uit het oog, dat de pachters van de Maat-
schappij veelal in geheel andere omstandigheden leefden dan hun
eigen pachtboeren in de vruclitbare gebieden van Holland, Zeeland,
Friesland en Groningen, en dat het doel van de Maatschappij: de
zwakke hervormde gemeenten in de overwegend rooms-katholieke
gebieden te versterken met een stabiele landbouwende bevolking,
nu eenmaal meebracht dat er onder de pachters zo min mogelijk
veranderingen plaats mochten hebben. Het stelsel van publieke
verpachtingen dat overal in ons land, vooral sinds het midden van
de vorige eeuw, door vele grondeigenaren toegepast werd en dat
dank zij het steeds toenemend aantal gegadigden tot vaak betrekkelijk
korte contracten   en hoge pachtprijzen leidde 6, werkte  ook,   naar
een  in 1886 ingestelde Staatslandbouwcommissie  nog eens uitdruk-
kelijk vaststelde, een grote wisseling van pachters in de hand.
Daarentegen streefde de Maatschappij er juist naar haar pacht-
boerderijen te bemannen met gezinnen die de hoeven bij voorkeur

gedurende verscheidene generaties zouden blijven bevolken en daar-
door een blijvende steun zouden vormen voor hun plaatselijke
hervormde gemeenten. De ervaring leerde tevens, dat kortdurende
paclitcontracten met hoge pachtprijzen tot uitputting van de grond
leidden, omdat de boer, niet wetende of hij na afloop van de pacht
niet vervangen zou worden door een ander die bereid was een nog
hogere pacht te betalen, er veelal op uit was in de laatste huurjaren
het goed niet verder te verbeteren, maar het integendeel te ver-
waarlozen en er uit te halen wat hij kon. De Maatschappij wenste
echter op haar hoeven boeren die daarop blijvend tot welstand

5)   Z.  W.  Sneller,  Geschiedenis  van  de  Nederlandse  Landbouw, 1795-1940 (Gronin-
gen-Djakarta  1951),  2e  druk,  blz.  37.
8) Voor het navolgende ook P. Hollenberg, Gerlacus van den Elsen; emancipator
van  de  Noordbrabantse  Boerenstand  1853-1925  ('s-Hertogenbosch 1956), hoofdstuk
XV: Het pachtvraagstuk.
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zouden komen, opdat zij door hun eigen welstand tot de welstand
van hun hervormde gemeenten zouden bijdragen. Daarom achtte
de Permanente Commissie het ongewenst elke door een pachter
zelf tot stand gekomen verbetering meteen door een pachtverhoging
te laten volgen, al trachtte zij in dit opzicht wel tot een geleidelijke
aanpassing te komen. Maar tegenover de uit Den Haag en uit
Leeuwarden uitgeoefende aandrang de pachten steeds zo hoog
mogelijk op te schroeven, orndat, zoals de heren in Den Haag
meenden, de „huurders bij en door de dan vereischte krachts-
inspanning om een hoogen pachtsom op te brengen, zede]ijk zicli
beter (zouden) ontwikkelen en meer stoffelijke welvaart (zouden)
genieten", hield het hoofdbestuur het been stijf. 7 Wel erkende het
dat een te lage pacht demoraliserend zou kunnen werken, maar het
wees er herhaaldelijk op, dat de Brabantse zandgrond alleen bij
overvloedige bemesting een redelijke oogst kon opleveren en dat
de Brabantse boer voor die bemesting destijds nog geheel afhankelijk
was van zijn eigen veestapel, waarvan de mestproduktie niet door
menselijke krachtsinspanning kon worden beinvloed. Hogere pacht
zou onder dergelijke omstandigheden wel eens uitmergeling van
grond kunnen meebrengen. 8

Wel was de Maatschappij daarentegen er steeds als de kippen
bij om de pacht te verhogen, wanneer zij zelf eerst de bestaande
hoeven verbeterd ha(1. Daartoe deinsde zij er dikwijls niet voor
terug om op de erven, waarop Welstandsboeren waren gevestigd,
geheel nieuwe woningen, stallen en schuren te laten bouwen en,
waar mogelijk, bouw- en weiland aan te kopen. Een der resultaten
van een dergelijke, voortdurende verbetering was, dat de oudste
in het bezit der Maatschappij gebleven ondersteuning (no. 3 te
Hilvarenbeek), in 1823 begonnen met de aankoop van een hoeve
met enig land voor in totaal f 250,-, in 1926 een waarde had
van  f  20.000,-! 9

7) A.W., Ing. st. 1872, no. 89.1876, no. 183.
8) J. 1868, blz. 38; 1870, blz. 40; 1875, blz. 5; A.W., Ing. st. 1872, no. 89, bijlage.
9) A.W., Permanente Commissie, Not. 191+1929,  d d.  22 jan.  1926.  Zie  voor
diverse pachtverhogingen: J. 1865, blz. 36; 1866, blz. 10; 1868, blz. 38; 1870, blz.
40 1872, blz. 22-23; 1873, blz. 12-13,1874, blz. 9, 1875, blz. 16; 1876, blz. 11-
13; 1877, blz. 5-6, enz.

316



Wat betreft de door hen toegepaste landbouwmethoden hebben
de boeren van Welstand lange tijd de van oudsher gebruikelijke

wegen bewandeld. De gesloten boerenhuishouding op de barse

zandgronden liet ook niet veel ruimte voor experimenten. Het vast-
houden aan de traditionele gebruiken werd mede sterk in de hand
gewerkt door gebrek aan inzicht in de natuurlijke processen die
de resultaten van de landbouw beinvloeden. Elke poging de Bra-
bantse boer de ogen te openen voor nieuwe opvattingen die elders
al lang gemeengoed geworden waren, stuitte doorgaans af op een
muur van wantrouwen. Reeds  bij de Landbouwenqu8te  van   1800
had men uit Brabant gerapporteerd: „Een boer kan bezwaarlijk tot
het doen van een proeve overgehaald worden en houd zig stijf aan
het    oude". 10 Hetzelfde    werd    in    1868   door Van Iterson gecon-
stateerd, die daaraan de opmerking toevoegde, dat in het oog van
de boer de rijke notabelen wel enig risico konden nemen, waarvoor
hij zelf paste:  „Maar  den Heer heeft  ook  z66  veel  geld". 11  Het
behoeft dan ook niet te verbazen, dat blijkens diverse inspectie-
rapporten de leden van de Permanente Commissie bij hun bezoeken
aan de boerderijen van de Maatschappij met soortgelijke onder-

vindingen geconfronteerd werden. Telkens weer stuit men in die
rapporten op de klacht, dat in vroeger jaren gemaakte afspraken
om andere, moderne landbouwmethoden in toepassing te brengen,
niet opgevolgd bleken te zijn. In het bijzonder de raad om zich,
ook in het belang van de mest- en boterproduktie, toch vooral op
de veestapel te concentreren leidde nog al eens tot wel mooie,
maar niet nagekomen beloften.   In een inspectierapport   uit    1862
werd dan ook gerapporteerd, dat „de echte Noord-Brabantsche
boer steeds moeite (had) om te begrijpen, dat men door zich op
het aanfokken, hetzij van mestkalveren, hetzij van jonge beesten
toe te leggen, oneindig veel meer winst doet dan met de vruchten
van den akker, al zijn die ook betrekkelijk hoog in prijs. Hij is
vooral geneigd in de eerste plaats te zorgen, dat men voor de
voeding van het huisgezin rogge, boekweit en aardappelen hebbe,

.alsof het aankopen daarvan desnoods een ruine ware .

10) Historia Agriculturae, dl. II (1954), blz. 78.
11) W. J. D. van Iterson, Schets van de lai:dhuishouding der Meijerij ('s-Hertogen-
bosch  1868),  blz. 27; Barentsen,  Het  oude Kempenland,  blz.  195.
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Bij de hier gesignaleerde opvattingen speelde natuurlijk ook een
rol, dat de Brabantse boer geen begrip had van de waarde van
arbeid en tijd en daarom meende, dat de zelf-geteelde produkten
hem niets kostten in tegenstelling tot hetgeen hij anders aankopen
moest. 12 Er waren natuurlijk - en gelukkig! - ook uitzonderingen,
waarvan in de inspectierapporten met voldoening melding werd
gemaakt. Daar was bijvoorbeeld het paradepaardje op ondersteuning
no. 36 te Dinther, Dirk Buys, die met trots zijn gevulde veestallen
kon tonen en er zelfs een premiestier op na hield. Bij een bezoek
in 1862 constateerden  ds Van  Gogh en Neomagus bij een rondgang
over Buys' akkers waarvan een deel inmiddels zijn eigendom
geworden was, dat Buys door iedereen die zij ontmoetten het eerst

werd gegroet en dat deze „ondersteunde" een dorpsnotabele was
geworden. 13 Andere uitzonderingen vormden de boer Van Heyst
op ondersteuning no. 99 te Aarle en Holzenbosch op no. 96 te
Valkenswaard. 14 Maar de ongelukkige Frederik Ortelee op onder-
steuning no. 11 te Nuenen bleek niet af te brengen van de
traditionele gewoonten. Zijn bij hem inwonende schoonzoon moest

tegenover de „onoverwinnelijke stijfhoofdigheid" van zijn schoon-
vader het hoofd in de schoot leggen. 15 Ik deelde al mee hoe droevig
het met beiden afgelopen is. Reeds   in    1860   was   het   feit   dat   op

1 1    "ondersteuning  no.   11 nog steeds „alleen winst  in den aKKer    werd

gezocht en men daartoe zelfs grasland had gescheurd, gesignaleerd
als een somber teken aan de wand. 16 De verwijdering van deze
„ouderwetsche hoofdige boer die alleen werk van de akker maakt(e)
en zijn st:al verwaarloos(de)" en wiens schoonzoon in dit opzicht
„geen betere verwachtingen" gaf, mocht dan - mede gezien
s mans hoge leeftijd - in Nuenen schrik en ontsteltenis veroorzaken
en aanleiding zijn tot scherpe kritiek op de Permanente Commissie,
zij was eigenlijk wel te voorzien geweest.

17

Het streven de „hoevenaars" van de Maatschappij voor te lichten
over betere landbouwmethoclen leidde ertoe, dat de Permanente

12) Vergelijk Van Iterson, a.w., blz. 56 vlg.
18)   A.W.,   Insp.  Rapp.   1862,  fol.    12.
14) A.W., Insp. Rapp. 1862, fol. 15v.
19  A.W., Insp. Rapp.  I 859, fol.  11.
16) A.W., Insp. Rapp. 1860, fol. 8.
17) A.W., Insp. Rapp. 1867, fol. 18.
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Commissie zich ter zake naarstig deed informeren. Vooral het
mestprobleem stond steeds in het centrum van de belangstelling.
In   1844  won de Permanente Commissie inlichtingen  in   over  be-

mesting met lompen, een methode waarmee Wesselman van Hel-
mond  in 1843 succes had gehad. 18   In   1851 in formeerde   zij   naar
de kosten en toepassing van guano, die voor het eerst met goed
resultaat was gebruikt door ds Leyds en de ontvanger J. Meyer te
Hoogeloon, notaris De Bie te Eersel en de ondersteunde Nunnifk-
hoven. 1° De mededeling van Barentsen, dat in zijn tijd de overgrote
meerderheid der Oost-Brabantse plattelandsbevolking nog praktisch
analfabeet was, sloeg zeker niet op de meeste pachters van Wel-
stand. Het dagelijks bijbellezen was voor hen een voortdurende

oefening en daarenboven waren velen van hen voorlezers en

voorzangers bij de godsdienstoefeningen. Een niet gering aantal
brieven afkomstig van ondersteunden van Welstand, vaak keurig
geschreven en getuigend van zelfbesef, geeft b]ijk van een mate
van ontwikkeling die hun ]atere in verschillende jaarverslagen
voorkomende betiteling als „een keurkorps" temidden van de
rooms-katholieke bevolking niet overdreven maakt. Natuurlijk waren
ook hier uitzonderingen, mals de boer die bij de Permanente
Commissie had geklaagd over de zucht naar opschik van de bij
hem inwonende schoondocliter, maar die bij onderzoek zucht naar
opschik bleek te verwarren met „wat bij anderen zindelijkheid
beteekent, eene verwarring die", naar in het inspectierapport uit
1874 droogjes opgemerkt werd, „zeer ongunstige resultaten geeft".
Maar de doorgaans goede ontwikkeling maakte het mogelijk aan
alle pachters sinds 1905 een gratis abonnement op het weekblad
voor land- en tuinbouw De Veldbode te geven en hun andere
literatuur, o.a. over de bestrijding van tuberculose bij het rundvee
en met betrekking tot het gebruik van kunstmest, te verstrekken.20

18) A.W., Ing. st. 1844, no. 108. Deze overigens dure methode werd ook toegepast

door de ondersteunde op no. 80 te Deurne: A.W., Insp. Rapp. 1845; Ing. st. 1845,
no. 249.
19) A.W., Ing. st. 1851, no. 66.
20)  J.  1905,  biz.  13,  1906,  blz.  10,  1 907,  blz.  7 enz.  In  1923  werd  dit gratisabonne-
ment ven,angen door een abonnement op het Weekblad voor land- en titinbouw;
De  Boerderij  (J.   1923,  blz.   8), maar later  liet  men de pachters de keuze  (J.   1927,
blz.   7,   1934,   blz.   9,   enz.),   totdat deze gratis-abonnementen uit bezuinigingsover-
wegingen met ingang van 1938 werden beeindigd  (J.  1938, blz.  10).
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§ 2. Krappe pachtersketize

Gezien de krappe financiele situatie bij Welstand kon men zich
op den duur ook geen geduld meer ten aanzien van wanbetalers
veroorloven. Het aantal boerengezinnen dat wegens wanbetaling
van de Maatschappij-hoeven verwijderd moest worden, nam toe,
al  bleven het uitzonderingen. 21 Maar uiteraard streefde  de  Maat-
schappij er naar dergelijke mislukkingen zo veel mogelijk te voor-
komen. Men vermeed het derhalve op een vrijgekomen of nieuw
aangekochte boerderij een aspirant-landbouwer te plaatsen die, zoals

vroeger niet zelden voorgekomen was, voordat hij aan het werk
kon gaan, eerst nog met geld van de Maatschappij ingespannen
moest worden. Daartoe ontbraken niet alleen de middelen, maar
men had ook door de ervaring geleerd, dat dergelijke boeren bij
tegenslagen niet in staat waren, in afwachting van een ommekeer,
liet nog enige tijd uit te zingen. Men zocht boeren met enig geld
van zichzelf, landbouwers die met de zandgrond vertrouwd waren,
echtparen waarvan ook de vrouw volkomen op de hoogte was met
de eisen van een boerenbedrijf, en bij voorkeur jonge gezinnen die
daadwerkelijk konden bijdragen tot de bloei van de plaatselijke
hervormde gemeenten. Betreffende dit laatste gold de norm, dat
met het oog op het „afscheidingsgevaar" het toch vooral geen te
orthodox-protestantse echtparen mochten zijn. De Maatschappij
zocht dus mensen die met een lantaarntje waren te vinden. Zij
had dan ook de grootste moeite haar hoeven behoorlijk te bemannen.

In lijnrechte strijd met de wel heel boude opmerking van de
bestuurders van de vier Haagse ringen (no's 5, 14, 20 en 49) in een
brief in 1872, dat „de moeite, die men vroeger had Om Protes-
tantsche landbouwers op de eigendommen der Maatschappij te
bekoomen (eene moeite, waarmee zeer lage huurprijzen destijds
nog konden worden verdedigd) sints lang opgeheven was", zijn de

St) J. 1867, blz. 5 (onderst. no. 149 te Lieshout en 127 te Hapert); 1868, blz. 6
(onderst.   no.   11 te Nuenen   en   40 te Zundert);   1869,   blz.   11   (onderst.   no.   15 la   te
Bladel); 1873, blz. 13 en 14 (onderst. no. 146 te Zundert en 148b te Bladel); 1876,
blz. 15 en 16 (onderst. no's 220 te Alfp#Un 85 en 86 te Bergeijk); 1877, blz. 8
(onderst.  no.  215 te Asten);   1878,  blz. 11 (onderst.  no.   146 te Zundert);   1879,  blz.
7 (onderst. 134 te Someren en 210 te Hoogeloon); 1880, blz. 16 (onderst. no. 11
te  Nuenen  en  no.  42 te Etten);   1881,  blz. 15 (onderst.  no.  6 te Gastel).
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mededelingen   van ds Vorstman   iii zijn jaarverslag   van   1878   over
de problemen waarvoor de Maatschappij telkens weer kwam te
staan, wanneer zij pachters voor haar nieuwe of vrijkomende
boerderijen probeer(le te vinden. Enerzijds bleek, zo werd in dat
jaarverslag meegedeeld, dat boerenzonen van elders zich voor de
vaak kleine boerderijtjes op de zandige Brabantse gronden niet of
nauwelijks aanmeldden, zulks ondanks „eene oproeping in de
Haarlemsche  Courant... van personen, die genegen waren  eene

I.  "

lioeve in Noord-Brabant te pachten (zelfs) voor zeer matigen prip ,
anderzijds was de som „welke een jong paar van noode (had) om
zich vee, bouwgereedscliap en nog meer wat het voor vestiging
behoefde aan te scliaffen, in betrekkelijk weinige jaren (zodanig)

verdubbeld", dat zij de draagkracht van de reeds gevestigde pachters
te   boven   ging   met het gevolg,   dat   in 1878 zelfs zonen   van   de

oudste pachters niet voor plaatsing op een Maatschappij-hoeve in

aanmerking hadden kunnen komen. Doordat de Permanente Com-
missie onder leiding van mr Loke besloten had te breken met de

gewoonte aan aspirant-pachters die onvoldoende eigen geld hadden
om zich als zelfstandig landbouwer te vestigen, z.g. mobiele onder-

steuningen te verschaffen, en de commissie vast overtuigd was bij
dit besluit te moeten volharden, handhaafde zij ook zelf een beletsel
om  uit de geschetste moeilijkheden te komen. 22  Toch  zou  men
in de loop van de jaren tachtig geleidelijk weer terugkomen op
die eens „verlaten weg" en, door aan kinderen van reeds gevestigde
pachters „mobiele ondersteuningen" zij liet dan tegen voldoende
zekerheidstellingen te gaan verlenen, hun de gelegenheid geven

pachters van Maatschappij-hoeven te worden. Waarom de Maat-
schappij wel was gedwongen in dit opzicht water in de wijn te
doen, zal nog later worden duidelijk gemaakt.

In het bijzonder uit de zo juist geciteerde mededelingen over de
financiale omstandigheden van de reeds gevestigde pachters van
Welstand blijkt, dat de sterke opbloei die de landbouw in Neder-
land al sinds 1850 had beleefd, in feite voorbij was gegaan aan de
boeren in het werkgebied van de Maatschappij. Terwijl elders

in ons land de hoge prijzen die men op de West-Europese markten

:s) A.W., Ing. st. 1872, no. 89; J· 1878, blz. 4.
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voor de landbour\,produkten bedingen kon, hadden geleid tot een
ongekende welvaart, vooral in die gebieden, waar men aan de
export en verkoop volop medewerken kon, waren voor de Brabantse
zandboeren de hoge graanprijzen juist funest, omdat men hier vaak
nog graan bijkopen moest, aangezien het eigen bedrijf niet vol-
doende opleverde voor eigen consumptie en veevoer. Om des-
ondanks de veestapel toch op peil te kunnen houclen en zo moge]ijk
nog uit te breiden, had men in Brabant veelal de graanteelt beperkt
tot grotendeels de behoeften voor eigen consumptie en overigens
overgeschakeld op de teelt van voedergewassen, met name van
klaver, waardoor men onafhankelijk werd van de in droge jaren
zo onzekere hooibouw. Maar door de uitbreiding van het areaal

voedergewassen was niet zelden de graanteelt zodanig in het
gedrang geraakt, dat men toch weer duur graan voor eigen gebruik
bijkopen moest. Waar men om aan die laatstgenoemde noodzaak te
ontkomen de roggeteelt opnieuw uitgebreid had, kreeg men weer
minder veevoer en dus ook minder boter en eveneens minder mest,
hetgeen op zijn beurt op den duur weer zijn terugslag vond in een
geringere produktie van granen. 23 Dit alles verklaart, waarom men
bij de pogingen buiten het werkterrein van de Maatschappij
personen te vinden die in Brabant een hoeve van de Maatschappij
wilden pachten, nauwelijks enig succes had. De zo juist genoemde
brief  van  de vier Haagse ringen  uit 1872 bewijst  dan  ook  nog  eens
te meer, hoe weinig men buiten Brabant in feite bekend was met
de werkelijke toestanden in het werkgebied van de Maatschappij
en maar al te lichtvaardig elders bestaande toestanden ook in
Brabant aanwezig achtte.

De voortdurende aandrang van de elders woonachtige leden om
ook in Brabant de pac:hten te verhogen en de noodzaak om, gezien

de vermindering van andere inkomsten, de bezittingen van de
Maatschappij toch zo rendabel mogelijk te maken, deden bij de
Permanente Commissie een duidelijk rationalistisch winststreven
ontstaan dat een definitief einde maakte aan de toch al sterk
verminderde patriarchale verhouding, die eens had bestaan tussen

.."de „Heren van de Protestantsche Maatschappil en wat zij aan-

53) H. van Velthoven, Stad en Meierij van 's Hertogenbosch, dl. II, blz. 28 en 203.
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vankelijk hadden genoemd: de „voorwerpen hunner begunstiging".24
Toch was er nog lange tijd iets blijven hangen van een sfeer van
vaderlijke voogdij van die heren ten opzichte van „hun" boeren.

Maar door de in de jaren zeventig steeds vercler voortschrijdende
verzakelijking der onderlinge betrekkingen en door het streven naar
een sterkere commerciele basis bij de exploitatie der Maatschappij-
eigendommen ging nu ook die sfeer van vaderlijke voogdij goeddeels
teloor. Als een pacht moest worden vernieuwd, werd het niet zelden
een kwestie van loven en bieden en een pogen uit te vinden, wie
het  eerste zou toegeven. 25 Dikwijls  was  't  dan de Permanente
Commissie die zich genoopt zag water in haar wijn te doen.

Zij wist maar al te goed, hoe moeilijk het voor haar zou zijn voor
haar oude, vertrouwde pachter een geschikte plaatsvervanger te

vinden, en dan nog wel een man die bereid en in staat zou zijn
om meteen cen hogere pacht te betalen, dan zijn voorganger had
gcdaan. De meeste boeren begrepen ook zeer goed, dat er heel wat
water door de Rijn zou moeten vloeien, voordat de Permanente
Commissie hen zou onttrekken aan de hervorm(le gemeente, tot

ondersteuning waarvan zij op hun hoeve waren geplaatst en die
hen en hun vaak talrijk gezin onmogelijk kon missen, wilde zij

bij de eerstvolgende predikants-vacature nog voor hand-opening in
aanmerking komen. In verreweg de meeste gevallen werd er dan
ook een voor de boer bevredigende oplossing gevonden. Pacht-

beeindigingen louter om financiele redenen kwamen hoogst zelden
voor: slechts een enkele keer werd in de jaarverslagen mededeling
gedaan van het feit, dat een boerderij vrij gekomen was, omdat een
pachter te kennen had gegeven de pacht niet te willen verlengen.
Daarenboven is mij voorzover ik dat heb kunnen nagaan, dan
nimmer duidelijk gebleken, dat die pachtbeeindiging berustte op het
feit dat men niet over de nieuwe paclitprijs tot een compromis had
kunnen komen. Waar ik de indruk kreeg, dat dit wel het geval

24)  De gewoonte de „ondersteunden" aldus te betitelen was op den duur in onbruik

geraakt. Toenemend sociaal gevoel had ertoe geleid dat, zoals in het eerste Verslag

van   de   (in 1850 opgerichte) Alge,neene Vereeniging tegen het pauperisme  b#  de

arbeidende  klassen  van  den  minder  gegoeden stand (Groningen   1851),  blz.   3  opge-
merkt werd, „de lagere klassen... niet meer... als zaken beschouwd en behan-
deld" werden.
2') Zie bijv. J. 1879, blz. 5, A.W., Perm. Commissie, Not. 1867-1884, blz. 315 en
323.
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was geweest, betrof het altijd een pachter met een klein gezin,
want grote boerengezinnen waren nu eenmaal onmisbaar voor de
plaatselijke hervormde gemeenten. Nieuwe rachters waren, op
hoogst enkele uitzonderingen na, altijd echtparen die nog geen
of slechts enkele kinderen hadden en van wie de Maatschappij
alleen maar kon hopen, dat zij de ouders van een grote kinderschaar
zouden worden.

Hoe moeilijk de Permanente Commissie begrip kon vinden
voor haar streven om ook de pachters zo veel mogelijk tot de
inkomsten van de Maatschappij te doen bijdragen, blijkt uit een
op   ziclizel f onbelangrijke gebeurtenis   in    1872.   In   dat   jaar   had
Teunis Buys, de bewoner van lioeve no. 8 te Dinther en een lid
van de beroemde familie, waarover in vroegere jaarverslagen zo
vaak de loftrompet was gestoken 26, de vrijheid genomen uitstel van
een rentebetaling te vragen. De Permanente Commissie had het
verzoek afgewezen. Toen de plaatselij]ce predikant te Dinther, ds
J. c. W. Krol, Teunis aanbood nog eens een goed woordje voor
hem te doen, antwoordde Buys: „Laat maar, domin6! Ik zal wel

"beta]en, zooveel te eer ben ik van die Heeren af . Bij nuchtere
beschouwing moet men dus zeggen: Teunis Buys kon dus inderdaad
w61 betalen en hij had alleen maar gehoopt, dat de „Heren van
Welstand" nog even vaderlijk toegevend als vroeger geweest zouden
zijn. Voor ds Krol was de weigering evenwel aanleiding om aan
de Permanente Commissie te schrijven: „Als het zoo onbarmhartig
bij de Maatschappij toegaat, dan ben ik liever van mijn zoo-
genaamde administratie ontslagen".27 Er waren inderdaad meer
administrateurs die de Permanente Commissie niet konden volgen
op haar weg tot een zakelijker financiele verhouding, en wij zullen
dadelijk zien, dat ds Krol niet de enige predikant was die nog
aan de oude verhouding met de Maatschappij-boeren wilde vast-
houden.

In deze tijd begon ook de kinderrijkdom op de verschillende
Maatschappij-hocven sommige predikanten ernstig te verontrusten.

26) A.W., Ing. st. 1854, no. 5 („eene familie, die klinkt als een klok"); 1860, no.
96;   J.   1901,   blz. 7. Kenmerkend   voor deze familie   was de uitroep  van  Dirk  Buys:
„Aflossing is voor mij vooruitgang": A.W., Ing. st. 1872, no. 238.
2,) A.W., Ing. st. 1872, no. 130.
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Toch bleef de Maatschappij vastliouden aan het streven de door
haar ondersteunde, labiele hervormde gemeenten te versterken met
vooral grote gezinnen. 28 Op het gevaar dat, naar zijn mening, die

kinderrijkdom voor de betreffende gemeenten kon vormen, werd
in  1873 de aandacht gevestigd  door  ds Van Dissel te Bladel. 29
Deze schreef toen aan de Permanente Commissie, dat al die in
zijn gemeente reeds „bij dozijnen te tellen" kinderen, „wier ouders
al met kunst en vliegwerk op de been gehouden" werden, later
voor het grootste deel ten laste van de diaconie zouden komen.

Blijkbaar geheel uit liet oog verliezend dat het behoud van de
gemeente van Bladel uitsluitend te danken was aan liet ingrijpen
van Welstand, klaagde hij dat het van de diaconie niet kon worden

verwacht, dat zij zich zou „belasten met het onderhoud van armen,
"die door eene haar vreemde Maatschappij in de gemeente gebracht

waren. Gelukkig echter konden de meisjes zich doorgaans gemak-
kelijk als dienstboden   verhuren en anderzijds zou weldra blijken,
dat in de opbloeiende industrie de jongens veelal een plaats vonden,
voorzover zij niet door Welstand op boerderijen geplaatst werden. 30

De zorgen van ds Van Dissel die ook door anderen werden gedeeld,
werden dus niet volledig bewaarheid. Maar gezien die zorgen, is
het des te meer begrijpelijk, dat de gevallen waarin boerengezinnen

wegens wanbetaling van hun hoeven door de Maatschappij ver-

28)  Zo werd  in  1874 bezwaar gemaakt tegen een aspirant-pachter, omdat hij  al  twee
jaren getrouwd was, maar nog steeds kinderloos was: A.W., Ing. st. 1874, no. 241.
In  1871  werd met voldoening melding gemaakt  van een ondersteunde  met  43  na-
komelingen: A.W., Ing. st. 1871, no. 121.
29) A.W., Ing. st. 1873, no. 29. Ds Van Dissel behoorde destijds nog niet tot de
leden van Welstand. Toen zich tegen het beheer van de Maatschappij onder zijn
ambtsbroeders in Noord-Brabant een actie ontketende waarover in dit hoofdstuk nog
nader zal warden ge:sproken, sloot hij zich bij Welstand aan (A.W., Ing. st. 1879,
no's 3 en 4), niet oni deze Maatschappij te steunen maar om met des te meer gezag

zijn kritiek te kunnen uiten. Toen deze kritiek niet het door hem gewentse gevolg
had, weigerde hij .,voorlopig" zijn cc,ntributie te betalen, waarop hij van de leden-
lijst afgevoerd werd: A.W., Ing. st. 1883, no. 19.
30) Zie voor twee voorbeelden A.W., Ing. st. 1875, no. 135 en Ing. st. 1877, no. 43.
Zelf  maakte  ds Van Dissel overigens  in 1881 gewag  van een protestants gezin  dat
zich op zijn advies in Bladel had gevestigd en waarvan de „meeste huisgenoten op
de sigarenfabrieken van twee protestantsche fabrikanten den kost (konden) ver-
dienen": Ing. st. 1881, no. 511. De eerste sigarenfabriek te Bladel was met steun
van de Maatschappij van Welstand gesticht door een zoon van ds Leyds: Ing. st.
1860, no's 1, 19 en 108. In 1872 werd dit bedrijf voortgezet door een zoon van
notaris Meyer te Bladel: Ing. st. 1872, no. 121.
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wijderd moesten worden, bijzonder de aandacht trokken. Verhalen
vonden ingang, dat de Maatschappij zich immer liet bedriegen,
hetzij bij aankoop van hoeven, hetzij bij de keuze van nieurve

pachters, hetzij door aannemers die de boerderijen moesten ver-
bouwen of door administrateurs die uit sloomheid hun toezicht
verwaarloosden of zich door slinkse ondersteunden in het ootje
lieten nemen. Telkens weer als een mislukking niet langer te
verhelen was, barstte de kritiek los. Wie in de archieven van
Welstand en vooral in de ingekomen brieven speurt, Stuit telkens
weer op zulke klachten.

§ 3.  Het toezicht op de pachters

E6n van de grootste moeilijkheden school in het feit dat de leden
van de Permanente Commissie niet in staat waren zelf op alle
goederen geregeld toezicht te houden. Vooral in de eerste tijd van
het bestaan der Maatschappij waren de verbinclingen zo moeilijk,
dat men van Breda uit lange en vermoeiende voettochten moest
ondernemen om zelf op een hoeve poolshoogte te komen nemen.
Hoe erbarmelijk tot diep in de vorige eeuw vele wegen in het
werkgebied van de Maatschappij waren, blijkt uit verscheidene

inspectierapporten. Zo werd in het verslag van een inspectiereis uit
1853 vermeld, dat men in voorgaande jaren vaak maar niet naar
Budel was gegaan, omdat dit op bijna onoverkomelijke moeilijk-
heden stuitte.  Toen  men  in 1853 besloot  toch  eens een bezoek  aan
dat dorp te brengen, liet men zich eerst zorgvuldig inlichten over
de weg die men het beste kon kiezen. Dat kwam neer op een
flinke omweg, maar die „beste weg" was desondanks zo slecht,
dat men verplicht was „het schokkende rijtuig te voet te volgen".
In een ander rapport  uit  1869 werd medegedeeld:  „Wij  gaan  aan
onzen vrij langdurigen togt over de heide (van Hilvarenbeek) naar
Hoogeloon met stilzwijgen voorbij. Wij ondervonden, dat reizen
ver van gemakkelijk en aangenaam is, wanneer de kar over een
zandweg gaat". Toch streefde men er van de zijde van de Per-
manente Commissie naar om - aanvankelijk om het andere jaar -
door enkele leden alle hoeven van de Maatschappij te laten be-
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zoeken. Gaande van hoeve tot hoeve overnachtte men dan telkens
in een plattelands-herberg of stads-]ogement, om na een aldaar

genoten maaltijd nog enige uren te gaan doorbrengen bij de plaatse-

lijke predikant of bij de aldaar wonende administrateur. Voor velen
van deze predikanten en andere notabelen was zo'n bezoekje altijd
bijzonder welkom, want veel aanloop kenclen zij in hun eenzaamheid

niet. Typerend in dit opzicht is een brief van de predikant van
Urmond  die  in   1867  aan  ds  Van Gogh schreef,  dat hij „verstoken
(was) van alle aangenaam verkeer, van alle genietingen eener
beschaafde zamenleving, bijv. couranten en andere lectuur, van
alle geneeskundige hulp in de nabijheid, levende van een gering
tractement,  ver van magen en vrienden verwijderd". 31

Nadat prof. Prins  bij de inspectietocht  van   1869 de plaats  van
mr Loke had ingenomen, stelde hij in zijn rapport voor voortaan
eerst maar met de trein naar Tilburg, Eindhoven, Helmond of
's-Hertogenbosch te reizen, om dan daar aan het station een rijtuig
te  huren.   In   1871   werd dit advies opgevolgd, maar doordat  men
nu ook aan een bepaalde trein voor de terugreis was gebonden,

kregen de inspecties een veel vluchtiger karakter dan vroeger het
geval was geweest. Door tijdnood beperkte men zich voortaan vee]al
tot een bezoek aan die boerderijen, waar men iets te regelen had.
Dit leidde weer tot een minder goede communicatie.

Later, toen de verbindingen beter werden, bleef het bezwaar
dat de leden der Permanente Commissie „wel verre van uitsluitend
voor de Maatschappij te leven, elk hunne eigene werkzaamlieden
hadden, waardoor de arbeid te harer behoeve voor hen slechts

bijzaak wezen kon". Zij moesten vertrouwen op de plaatselijke
administrateurs die voor „deze betrekking... niet allen  even  ge-
schikt" en „niet altijd zoo ijverig werkzaam waren, als men van
lien verwachten mocht". 32 Daarenboven waren die administrateurs,

bewogen door de ellende die zij met eigen ogen aanschouwden,
niet zelden tot adviezen bereid die meer met de belangen der onder-
steunden dan met die van de Maatschappij rekening hielden.
Duidelijke mislukkingen werden vaak te lang met de mantel der
christelijke naastenliefde bedekt en menige administrateur koos,

31) A.W., Ing. st. 1867, no. 105.
32)   .1.   1880,   blz.   3-4.
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wanneer het een kwestie werd van barsten en breken, de zijde van
het ongelukkige boerengezin. Dat was vooral het geval, wanneer
zo n   gezin bij verwijdering  van de hoeve  aan de diaconie  zou
vervallen en de administrateur tevens de plaatselijke predikant was;
deze stelde veelal de belangen van zijn eigen arme gemeente boven
die van de „rijke" Maatschappij. En wat de nieuwe pachters betreft:
de Permanente Commissie liet de sollicitanten weI vaak eerst in

"een van haar vergaderingen „binnen staan voor een persoonlijke
kennismaking, maar een dergelijk onderhoud was doorgaans geheel
onvoldoende  om   's mans kundigheden als landbouwer te peilen.
Men moest afgaan op inliclitingen uit de gemeente van herkomst,
waar goedhartigheid niet zelden leidde tot te mooie aanbevelings-
brieven.

Reeds  in 1842 hadden  dan  ook  mr  C.  J. van Heusden  en  zijn
broer ds R. A. van Heusden aangedrongen op de aanstelling van
een vaste, gesalarieerde administrateur, wiens taak het zou zijn
op alle hoeven en op de daarop geplaatste boerengezinnen geregeld
toezicht te liouden. 33 Het voorstel  had toen onvoldoende bijval
gevonden.  In   1849  kwam  mr Both Hendriksen  op  dit plan terug 34
en in 1851 gaf de Algemene Vergadering toestemming om eens
een  proef  met een dergelijke functionaris te nemen. 85 Nadat  die
proef was geslaagd,  werd met ingang  van   1   februari   1861 tot vaste
administrateur, onder de titel van „amanuensis", aangesteld de
voormalige klerk van 's Rijksbelastingen E. Th. J. Pli. Neomagus. 36
Onder zijn leiding liet de Maatschappij weldra een aantal haar
toebeliorende  woest-liggende  gronden met bomen beplanten. 37  Zo
verrezen op de Bladelse Hoef (de Hoeve ten Vorsel) de bossen
die ten dele nu nog dat bezit tot een bijzonder aantrekkelijk stukje

38) A.W., Ing. st. 1842, no. 72. Tegen dit plan kantte zich ook prof. Bosscha: Ing.
st. 1842, no. 77.
") A.W., Ing. st. 1849, no, 12.
'5) A.W., Perm. Com., Not. 1843-1854, biz. 63 en 76; Ing. st. 1856, no. 183a;
1859, no. 258 (onvolledig).
36)   1.   1872,   blz.   11;1886,  blz.   8  e n  9.   Engelbertus Theodorus Johannes Philippus
Neomagus, geb. Delft  24  mei  1825,  zoon  van de apotheker en scheikundige Johan-
nes Neomagus en Mechtelina de Rieux. Hij was blijkens de geboorteakten van zijn
zonen  te  Leur  (1855  en 1858) eerst „geagreeerd klerk" en vervolgens korte  tijd
zeepzieder geweest. Zijn overlijden op 10 febr. 1895 te Brecla werd in de Algemene
Vergadering van 12 juni 1895 te Amsterdam herdacht: J. 1895, blz. 2.
3,) ,1. 1871, blz. 11 en 38,
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natuurschoon maken. 38 In diezelfde tijd werd ook mastbos geplant
bij de Casterense molen. 39  Met het toezicht op die aanplantingen
werd als opzichter, met aanstelling als onbezoldigd rijksveldwachter,
belast een zekere Hendrik Kipmulder. 40 Hij kreeg onderdak  in
een nieuwe woning die de Maatschappij voor hem op de Bladelse
Hoef deed bouwen (ondersteuning   151c).

In 1853 had mr Both Hendriksen al geschreven dat hem klachten
hadden bereikt, dat de huizen die de Maatschappij bouwen liet,
veel te kostbaar  en niet doelmatig ingericht waren. 41  In  een  uit-

voerig antwoord had ds Van Gogh die klacht ongegrond genoemd,
omdat de Maatschappij zulk werk altijd aan dezelfde vertrouwde
aannemer opdroeg. 42 Naar aanleiding  van  de voor Kipmulder
gebouwde woning klaagde echter in 1865 de rijksontvanger Meyer,
dat het liuis, naar het ontwerp van die aannemer gebouwd, wel
aantoonde dat die man knap in zijn vak was maar ook dat „hij
volstrekt geen begrip (had) van de inrigting der boeren- en keuters-

woningen in deze zandstreken en (dat) in het algemeen zijn huizen
wel solide, maar veel te kostbaar voor de boeren hier" waren.

Volgens Meyer voldeed het huis helemaal niet als woning voor een
arbeider die zoals Kipmulder „de boerderij met ene koe uitoefent,
volstrekt behoefte heeft aan een woonvertrek, een kelderkamertje
met een of meer bedsteden, eene kelder, genoegzaam ruimte bevat-
tende om het zuivel- en melkgereedschap, winterprovisie van aard-
appelen en ingelegde groenten te plaatsen, een mooi koestal,

18) A.W., Ing. st. 1865, no. 160.
30) A.W., Ing. st. 1869, no. 36.

40) A.W., Ing. st. 1863, no's 52 en 305; 1864, no. 138; 1866, no. 265. In tegen-
stelling met de bewering van Cramer in zijn Mimoire sur les socidtds sicrdtes
protestantes (blz. 82 vlg.), dat de boeren van de Maatschappij van Welstand buiten
de burengemeenschappen werden gehouden en dat aan hen door hun katholieke
buren zelfs die geringe maar onmisbare diensten die men elkaar krachtens buren-
recht placht te bewijzen, werden geweigerd, heb ik in het archief van Welstand
enige malen de bewijzen gevonden, dat nieuwe hoeve-bewoners door hun katho-
lieke buren geheel overeenkomstig het buurrecht feestelijk werden ingehaald.
Frederik Ortelee kreeg zelfs, toen hij zijn hoeve onder Veldhoven (onderst. no. 24)
betrok, van „dertien zijner Roomschgezinde buren...  elk een kar goed mest"
cadeau: A.W., Inspectierapport   1830,  blz. 4. Kipmulders vrouw weigerde echter
de  burendiensten   van   „12  of 13 Roomsche vrouwen" te aanvaarden.   Deze  af-
wijzende houding kwam dus in dit geval niet van katholieke kant: A.W., Ing. st.
1866, no. 265.

41) A.W., Ing. st. 1853, no. 249.
42) A.W., Brievenboek, no. 1086.
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dorschvloeren en schuurtje tot berging van granen, hooi en stroo
en de noodige ruimte om plakken heiturf (hier de eenige brandstof)
te plaatsen". 43 Deze brief verdient niet alleen de aandacht, omdat
daarin een beschrijving wordt gegeven van een woning zoals toen
voor iemand als Kipmulder gewenst werd geoordeeld, maar ook
omdat die brief bewijst, dat de reeds in 1853 door mr Both
Hendriksen vernomen kritiek twaalf jaren later nog bestond.

Het zou echter nog weer twaalf jaren duren voordat die kritiek
gestalte zou vinden in een storm die het voortbestaan van de
Maatschappij in ernstig gevaar zou brengen.

§ 4. Ernstige kritiek

Aanleiding tot het opsteken van die storm vormde de zoveelste
mislukking van de ondersteuning no. 11 te Nuenen. In liet derde
hoofdstuk heb ik al vermeld, hoe de Maatschappij er in 1834 in
geslaagd   was de schoenmaker   die   zij   in    1827   op   die   hoeve   tot
landbouwer had willen herscheppen, met een zacht lijntje weg
te krijgen. Men had toen begrepen, dat „de billijkheid verbood hem
met de zijnen tot overlast te doen blijven van de kleine gemeente,
aan welke hij door toedoen van de Maatschappij was verbonden"
Zo   was   in    1834 de diaconie   van de hervormde gemeente   van
Nuenen nog gespaard gebleven voor een aanslag op haar toch
reeds zeer geringe geldmiddelen. Twintig jaren later moest, zoals
ik ook al meegedeeld heb, zij zich ecliter toch ontfermen over het
grote gezin van de boer op ondersteuning no. 18. Daarna werd in
1869 (lie diaconie belast met de zorg voor de bijna 82-jarige
Frederik Ortelee  die  in   1834 de voormalige schoenmaker  op  no.   11
had vervangen. Bij Frederiks opvolger openbaarde zich reeds zeer
kort na zijn vestiging te Nuenen een destijds nog ongeneeslijke
ziekte. 44   Nadat   hij   in 1874 daarenboven volkomen   aan de grond

43) A.W., Ing. st. 1865, no. 84.
4) A.W., Ing. st. 1869, no. 268. De man werd daarenboven bezocht door zware
rheumatiek, vermoedelijk mede veroorzaakt door het feit dat zijn woning „niet
vochtig, maar nat genoemd moe(s)t worden": A.W., Ing. st. 1876, no 50; 1878, no.
30; Perm. Com., Not. 1867-1884, blz. 290.
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was  geraakt door verlies  van zijn paard 45,  werd  het  in 1878 duide-
lijk, dat ook van deze pachter geen betalingen meer te verwachten
waren. De diaconie kwam toen voor het schrikbeeld te staan, dat
zij wederom het gezin van een door de Maatschappij in Nuenen
geplaatste boer te haren laste zou krijgen.

Kort te voren had zich daar bovendien een soortgelijk probleem

voorgedaan.    In    1875   was de voortreffelijke pachter Adriaan   de

Bruyn die in 1854 op ondersteuning no. 18 geplaatst was en
daarop in tegenstelling tot zijn voorganger wel was geslaagd, aan-

gezegd, dat hij zijn hoeve maar beter kon verlaten, nu hij door
ouderdom niet meer in staat was om het bedrijf goed te verzorgen.46
Doordat Adriaans zonen inmiddels reeds elders een boerderij hadden
betrokken en zijn schoonzonen geen landbouwers waren, was er
niemand van zijn naaste familie die hem op de boerderij kon op-
volgen. Er zijn in liet archief van Welstand meer voorbeelden te
vinden van dergelijke tragedies, veroorzaakt door het feit dat
boerenzonen zelf elders waren gaan boeren en boerendochters met
niet4andbouwers waren gehuwd, zodat er bij het ouder worden der
ouders geen opvolger voorhanden was die het bedrijf kon over-
nemen. De Bruyn en zijn vrouw dreigden dan ook op straat te
komen te staan. Tevergeefs smeekte hij hem nog maar enige jaren
op hoeve no. 18 te laten zitten in de hoop, dat een van zijn
kleinzonen dan t.z.t. de boerderij zou kunnen overnemen. Doordat
De Bruyn zich in wanhoop tot zijn predikant wendde, was dit de
eerste ontmoeting van de pas kort te voren in Nuenen beroepen
domind Dreesman met een wanhopige boer die van zijn hoeve
afgezet dreigde te worden. Dank zij de tussenkomst van Dreesmans
voorganger, ds Begemann 47, werd in dit geval nog bereikt, dat de
oude boer met zijn vrouw onderdak kreeg in een arbeidershuisje
dat de Maatschappij voor hen op een stukje grond van ondersteuning
no. 18 deed bouwen (ondersteuning no. 234). Toch liep ook deze
reddingspoging mis. 48 Na de dood van zijn vrouw moest De Bruyn
ook dit huisje verlaten. Vermeld kan overigens worden dat het

45) A.W., Ing. st. 1874, no. 106. De prijs van een paard was destijds wel f 300.
46) A.W., Ing. st. 1875, no. 379.
+r) A.W., Ing. st. 1876, no's 50 en 84.
48) J. 1877, blz. 4, A.W. Ing. st. 1879, no. 266; J. 1882, blz. 10.
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daarna werd betrokken door Adriaan Rijken en zijn vrouw Helena
Beenen. Rijken ging er tezamen met een broer het beroep van
huiswever met behulp van twee weefgetouwen uitoefenen. Hij en
zijn vrouw zijn herhaaldelijk door Vincent van Gogh geschilderd
in de tijd waarin deze schilder bij zijn ouders te Nuenen woonde:
Rijken onder meer tijdens zijn werk achter een van genoemde

weefgetouwen gezeten.
49

Terugkomend  bij  de door ongeluk getroffen pachter op onder-
steuning    no.     11    valt te constateren,    dat de diaconie    van    de    her-

vormde gemeente te Nuenen ditmaal voor deze man in de bres
sprong. Zij richtte zich tot de Permanente Commissie met het
dringend verzoek deze man niet van de hoeve te verwijderen, maar
hem ook zonder betaling van pacht daarop te laten wonen. De nog
steeds onder leiding van mr Loke staande commissie wees dit ver-
zoek evenwel van de hand onder opmerking, dat de Maatschappij
blijkens haar reglement zich ten doel stelde „(le instandhouding

"

der gemeenten en niet de ondersteuning van personen  en dat zij
derhalve verplicht was „de huurders, welke niet voor haar doel
dienstig (waren) te verwijderen zonder verantwoordelijkheid voor
de gevolgen daarvan". 50 Diep verontwaardigd reageerde daarop  de
kerkeraad onder leiding van ds Dreesman bij brief van 7 maart
1878. 51  Niet ten onrechte stelde de kerkeraad de vraag,  of  het
alleen op getalsterkte aankwam en of een gemeente ook niet ten
gronde kon gaan door gebrek aan stoffelijke middelenP De Maat-
schappij werd dringend verzocht „het we]varen harer huurders
meer op het oog te hebben dan tot (dan) toe het geval (was)" en

„te ootmoediger" werd dat verzoek gedaan, „daar de lasten, waarmee
de huurders en gewezen huurders (der Maatschappij) de gemeente
van Nuenen gedrukt (hadden), reeds zeer aanzienlijk (waren)".
49) Rijksmuseum Kraller-Muller te Otterlo (G), Catalogus Van Gogh no. 166. Vin-
cent van Gogh schilderde Rijken ook als houthakker, korenmaaier en zaaier, en
Helena Beenen als bloemenplukster in een korenveld en tijdens het grasmaaien.
Ik vond dit alles vermeld in de nagelaten gedenkschriften van de heer S. A. Rijken
(1897-1969), kleinzoon van Adriaan Rijken. Die gedenkschriften werden mij met
grote welwillendheid ter inzage verstrekt door mevr. Rijken-Huizing te Deurne. De
heer Rijken schreef daarin, dat de opmerking van Van Gogh dat de door hem ge-
schilderde wevers een armzalig volkje waren, niet op zijn grootouders betrekking
kon hebben, omdat deze een goed bestaan in het weven vonden.
10) A.W., Perm. Com., Not. 1867-1884, blz. 294.
51) A.W., Ing. st. 1878, no. 30.
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Zonder verdere omhaal werd de Permanente Commissie verweten
er niet voor te zorgen, dat er werkelijk bekwame lieden op de
hoeven der Maatschappij kwamen. „Verhuur", zo schreef de kerke-

raad, waartoe ook Maatschappij-boeren behoorden die kennelijk
van de gelegenheid gebruik maakten om tevens hun eigen gevoelens

onder woorden te brengen
, "de hoeven niet duur, zoodat de boeren

erop tot welstand kunnen komen en verhoog den huurprijs niet
als zij de boerderij verbeteren". Dat deze brief kennelijk niet in
goede aarde gevallen is, blijkt uit het feit dat de Permanente
Commissie besloot het schrijven louter voor kennisneming aan te
nemen. 52 Al hield men destijds niet meer de ondersteunden min-

"

zaam voor, dat zij zich „als ware Christenen dankbaar jegens hunne
„weldoeners" moesten betonen, de toon van de Nuenense brief zal
bij de „Heren van Welstand" diepe verontwaardiging hebben ge-
wekt. Die toon was echter illustratief voor een duidelijke verande-

ring in de onderlinge verhoudingen.
Wie zal het verwonderen dat de Nuenense kerkeraad ervoor

terugschrok de ongelukkige boer van ondersteuning no. 11 geheel
voor rekening van de plaatselijke diaconie te nemen> Toen het gezin
in   november    1869 van Deurne naar Nuenen was overgekomen,
bestond het nog slechts uit man, vrouw en een driejarig zoontje,
maar  het  had zich geleidelijk uitgebreid. Sedert februari   1877  werd

dit gezin al door de diaconie ondersteund. Nog op 5 april 1878 ver-
kharde de kerkeraad zich bercid dcze boer ook verder voort te hel-
pen,  mits de Maatschappij  hem  maar  op de hoeve liet wonen. 53
Kort daarop echter verloor de boer ook nog zijn enige koe, en was
hij onmogelijk meer in staat als landbouwer ten minste nog voor
zijn eigen dagelijkse consumptie te zorgen. 54 Als  een blad aan  de
boom sloeg toen de kerkeraad om; zij wilde de nu reddeloos ver-
loren boer met spoed uit Nuenen weg hebben. Daarom verzocht
zij de Maatschappij hem direct de pacht van de hoeve op te zeggen,

opdat de kerkeraad, gedekt door dit fait accompli, met zijn familie
55kon onderhandelen over zijn opneming in een andere gemeente.

52) A.W., Perm. Com., Not. 1867-1884, blz. 295.
53) A.W., Ing. st. 1878, no. 75.
'4) A.W., Ing. st. 1879, no's 82 en 93.
55) A.W., Ing. st. 1879, no's 93 en 108; Penn. Com,, Not. 1867-1884, blz. 260,
334,346 en 350.
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Toen de Permanente Commissie niet snel reageerde, overreedde de
kerkeraad de boer om dan maar zelf de pacht op te zeggen, opdat
hij zich in een ziekenhuis in Lei(len kon laten opnemen. Daaruit
teruggekeerd moest hij tot zijn ontsteltenis vernemen, dat hij, nu hij
vrijwillig zijn banden met Nuenen opgegeven had, ook geen aan-
spraken  meer  had  op  hulp  door de plaatselijke diaconie! 56  Ge-

lukkig werd ook in dit geval de pap niet zo heet gegeten, als ze
opgediend  werd;  zelfs nog nadat  de  boer  in   1881  met zijn gezin  uit
Nuenen vertrokken was, bleef de diaconie van Nuenen hem, tot
zijn oudste kinderen konden verdienen  d.w.z.  tot  1889, met kleine
geldsbedragen voor aankoop van winkelwaren helpen. Begrijpelijk
evenwel is, dat men in Nuenen weinig te spreken was over de wijze
waarop de kleine hervormde gemeente aldaar met dit gezin door de
Maatschappij opgescheept was; wat een ondersteuning had moeten
zijn was een langdurige schadepost geworden en de diaconie had
zelfs sinds   1881 een elders wonende familie te onderhouden   ge-

kregen.
Inmiddels had het hooghartig stilzwijgen van de Permanente

Commissie  na de ontvangst  van de brief  van 7 maart  1878  de  ver-

ontwaardiging van ds Dreesman zoclanig gaande gemaakt, dat hij
ook bij anderen zijn woede ging luchten. Daarbij bleek, dat men
elders eveneens ontevreden was over beslissingen van de Permanen-
te Commissie. De jaren zeventig van de vorige eeuw hebben zich
gekenmerkt door een mentaliteitsverandering die door notaris P. C.
J. van Galen te Bergeyk bijzonder aardig getypeerd is in een brief
van  9  juni   1879.  Aan  een  van de medeleden  van het hoofdbestuur
van Welstand schreef hij toen: „Waar vroeger door mannen van
zaken en gezag op eigen autoriteit werd geregeerd, verlangt men nu
openbaarheid en, indien passende, mederegering of zeker toch ver-
slag der handelingen tot de aandeelhouders of leden (om beoor-
deeld te kunnen worden)". 57 Maar dergelijke verlangens stuitten
af op de regenten-mentaliteit van de Permanente Commissie, die
alleen bereid was zich te verantwoorden tegenover de Algemene

58) A.W., Ing. st. 1879, no's 174, 184 en 281. Uit Perm. Com., Not. 1867-1884,
blz. 430 kan afgeleid worden, dat hij (met behulp van de Maatschappij,) onderdak
vond in Deurne.
57) A.W., Ing. st. 1879, no. 1858.
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Vergadering en haar leden, de ringbestuurders, wanneer die inlich-

tingen wensten. Rechtstreekse kritiek van anderen, vooral wanneer
die was vervat in een brief zoals die van de kerkeraad van Nuenen
van  7  maart   1878, werd beschouwd als volkomen ongepast.  Wan-
neer men nu weet, dat ds Dreesman zoals uit het navolgende zal

blijken, een zeer sanguinisch man was, dan laten zich de gevolgen
van die regenten-mentaliteit gemakkelijk raden. Dreesman was er
de man niet naar om het voorbeeld te volgen van zijn ambtsbroeder
ds Carlier te Deurne. Die had eenvoudig als lid van Welstand be-
dankt, toen hij zich in 1875 met het beheer van de Permanente
Commissie niet langer verenigen  kon. 58

Als gevolg van de door ds Dreesman ondernomen actie kwamen
in april 1878 ten huize van de meer „modern"-denkende notaris
Van Galen te Bergeyk een tiental leden van Welstand tezamen. De

kritiek op de Permanente Commissie liep in die bijeenkomst zo
hoog, dat dit twee aanwezigen te ver ging en zij diep verontwaar-
digd de vergadering voortijdig verlieten. 59 De overgeblevenen  be-
sloten ds Dreesman op te dragen een memorie van grieven op te
stellen  en die ter kennis van het hoofdbestuur te brengen. w  Ge-
noemde predikant ging daarop links en rechts naar klachten over
de Maatschappij informeren, maar de daarop gevolgde briefwisse-
ling  nam  zo  veel  tijd,  dat  hij  op   1  juni   1878 zijn „klachtschrijven"

nog niet gereed had. 61  Hij deelde toen op een briefkaartje aan de

boekhouder mee, dat hij zijn grieven pas kort voor de Algemene
Vergadering van 21 juni 1878 zou kunnen inzenden. Inmiddels had
hij van zijn collega, ds Krol te Dinther, vernomen, dat aldaar grote

verontwaardiging bestond over de gebrekkige bouw van een nieuwe
hoeve van de Maatschappij ten behoeve van de weduwe C. Buys

(op ondersteuning no. 21). Daarbij was kennelijk door de aannemer
ernstig geknoeid. 62 Ds Krol was zeer ontstemd, dat de Permanente

Commissie op zijn brieven nauwelijks gereageerd had. In feite had
de commissie wel besloten, dat een van haar leden eens ter plaatse

poolshoogte zou gaan nemen, maar men had liet niet nodig geacht

58) A.W., Ing. st. 1875, no. 31.
59) A.W., Ing. st. 1879, no. 180.
w) A.W., Ing. st. 1878, no. 108.
81) A.W., Ing. st. 1878, no. 129.
62) A.W., Ing. st. 1878, no's 132, 135 en 159.
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ds Krol van dit besluit op de hoogte te stellen. De commissie had
echter de waarschuwingen ook niet al te ernstig genomen, want de
inlichtingen   van de amanuensis Neomagus luidden anders. 63
Neomagus zou echter later toegeven, dat hij van bouwtechnische
zaken onvoldoende verstand had.

Maar door zijn naspeuringen rakelde ds Dreesman ook heel wat
oude grieven op. Uit Dinther, Valkenswaard, Deurne, Nuenen en
Veldhoven bereikten het hoofdbestuur, kort voor de Algemene Ver-
gadering, verzoeken het komende klaagschrift van ds Dreesman in
deze bijeenkomst in behandeling te nemen. 64 Dreesman  zelf  be-

richtte  op   17  juni   1878,   dat  hij  zich   door een ringbestuurder  als
toehoorder in de Algemene Vergadering zou laten introduceren. 65
Helaas is zijn klaagschrift, kort voor die bijeenkomst ingeleverd, niet
bewaard gebleven. 6°  Waar hij kennelijk  niet of onvoldoende  re-
kening mee heeft gehouden, is het feit dat hij door die late indie-
ning de voorzitter, prof. Prins, voor een vrijwel onmogelijke taak
stelde. Terecht  had prof. Bosscha  in   1843 al gewezen  op de „dwaze
vertooning", dat de voorzitter der Maatschappij altijd de faits et
gestes van een Permanente Commissie moest verdedigen, waarvan
hij zelf geen deel uitmaakte en van welker beslissingen hij de ach-
tergronden niet kende. 67

°3) A.W., Perm. Com., Not. 1867-1884, biz. 299 en 306.
u) A.W., Ing. st. 1878, no. 157 (met bijlagen).
65) A.W., Ing. st. 1878, no. 153; J. 1879, blz. 1.
u)   Volgens het Notulenboek  der Alg. Vergaderingen 1845-1887,  blz. 251 bestond
het uit 68 bladzijden met nog een naschrift en bijlagen. Prof. Prins zei in de Alge-
mene Vergadering van 26 mei 1880 te Nijmegen (gehouden in de grote zaal van
de schouwburg) het te betreuren, dat het stuk „niet in meer gepasten vorm tijdig
ingediend was" en dat „een meer bescheiden toon bevorderlijk zou zijn geweest aan
een beter onthaal":   L   1880,  blz.   6.   Nu  was z.i. „zekere weerzin verklaarbaar  ge-weest". Volgens ds Th. van Gogh en notaris A. Rovers te Asten had Dreesman de
van hen verkregen inlichtingen onjuist weergegeven:  A.W.,  Ing.  st.   1879,  no's  175
en 180.

87) A.W., Ing. st. 1843, no. 31. Zie ook J. 1888, blz. 2-3 „Zelfs de voorzitter, die
tot U spreekt, is meer belast met de leiding der vergaderingen, dan ingewijd in al cle
bijzonderheden van het beheer". Deze merkwaardige positie van de voorzitter, die
in de praktijk tot 1951 voortgeduurd heeft, vond haar oorsprong in het feit dat men
in  1822 de stichter  van de Maatschappij  in elk geval tot voorzitter heeft willen  be-
noemen. De afgelegen ligging van Hilvarenbeek maakte het hem echter onmogelijk
tegelijk de leiding te hebben  ·an de Commissie van Bestuur. later Permanente
Commissie genoemd. Toen echter  in   1951   notaris   P. J. Steensma te Eindhoven   als
algemeen voorzitter optrad, bleef hij lid van de Permanente Commissie, waarvan hij
in 1938 deel was gaan uitmaken als bestuurder van een der Eindhovense districten:
J.  1938,  blz,  13  en  15.
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In  de Algemene Vergadering  van  21   juni   1878 te Utrecht  ver-
"klaarde Prins „weinige dagen v66r de vergadering een „zeer uit-

gebreid klaagschrift over handelingen der Permanente Commissie"
te hebben ontvangen, „te laat om in de bijeenkomst van het hoofd-
bestuur den avond te voren behandeld te kunnen worden; dat het
z66   lang   (was),   dat   het   er   zelfs   niet kon gelezen worden",   en   dat
het hoofdbestuur in die vergadering „het stuk in handen der Per-
manente Commissie gesteld (had), opdat zij het met hare considera-
ties (zou) rondzenden onder de leden van het hoofdbestuur v66r
zijne vergadering, die in de maand October (zou) wor(len ge-
houden".68 Naar uit de geschreven notulen van die Algemene Ver-
gadering blijkt, had met toestemming van de vergadering ds Drees-
man zijn klacht echter nog wel mondeling mogen toelichten, maar
direct daarop had de voorzitter de discussie voor gesloten ver-
klaard. 69 Later zou Prins  met  het  oog  op  de  in 1879 volgende  Al-

gemene Vergadering schrijven: „Voor het geval de Algemeene Ver-
gadering niet zonder storm voorbijging, reken ik erop, dat de leden
van het Hoofdbestuur, bepaaldelijk die van onze P.C., mij behoor-

lijk secondeeren zullen. Ten vorigen jare bleef ik er bijna alleen
voor staan".70 Maar wij mogen toch ook niet vergeten, dat in de Al-
gemene Vergadering  van   1878 die Permanente Commissie voorna-

melijk werd vertegenwoordigd door de inmiddels al 76-jarige mr
Loke 71  en de steeds zeer bescheiden  en naar belioud  van  het  be-
staande neigende ds Vorstman. 72 Tezamen met de in die vergade-
ring afwezige 79-jarige  ds  Van den Broek 73 vormden  zij  de  kern

68) Gehouden in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: A. W., Ing. st.
1878, no's 108 en 116; ,/. 1878, blz. 14.
69) A.W., Notulenboek II, 1845-1887, blz. 255.
m) A.W., Ing. st. 1879, no. 102.
71) Desondanks concipieerde hij al spoedig een antwoord op het klaagschrift van
Dreesman. Het werd door de Permanente Commissie dankbaar aanvaard: A.W.,
Perm. Com., Not. 1867-1884, blz. 309, 314 en 321.
re)   Zie  voor  zijn  karakterschets:  J.   1888,  blz.   3,   1889,  blz.  3-5.  Toen ds Vorstman
in de Alg. Vergadering van  19 juni  1889 te Amsterdam  werd herdacht, merkte prof.
Prins op, dat Vorstman tezamen met mr Loke en ds Van den Broek als 't ware een
vroeger tijdperk vertegenwoordigd had.
73) Hij bezocht de Algemene Vergadering  voor het laatst  in   1875  en  zou   in   1880
wegens hoge ouderdom ontslag nemen:  J.   1880,  biz.  9.  In zijn plaats  werd  toen  tot
kashouder benoemd ds Anton Adriaan van Meurs, sinds 3 nov. 1878 Ned. Herv.
predikant te Breda:  J·   1880,  blz.  21.  Deze  was  in  1842 te Kampen geboren  als  zoon
van ds Willem Antonie van Meurs. Hij overleed te Breda 16 mei 1908. Een portret
van hem bevindt zich in de kerkeraadskamer van de Grote Kerk te Breda.
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van de Permanente Commissie. Wie zal het verwonderen, dat zij
geen oog hadden voor de veranderingen „in den loop der tijden",
waarop notaris Van Galen in zijn hiervoor genoemde brief van 9 juni
1879 zou wijzenb

Na  de Algemene Vergadering  van   1878  was  het  wel  duidelijk
dat de strijd alleen maar uitgesteld was tot de bijeenkomst van het
volgende jaar. Beide „partijen" bereidden zich nu op het gevecht
voor. In januari 1879 kreeg ds Dreesman   nog eens bijval   van   ds
Van Dissel in Bladel. Kennelijk met het doel de opposanten al bij
voorbaat de wind enigszins uit de zeilen te nemen, had namelijk

prof. Prins reeds in het begin van de Algemene Vergadering van
1878 meegedeeld, dat „de Permanente Commissie een circulaire

gezonden (had) aan de predikanten der gemeenten, waar onder-
steunclen van de Maatschappij (woonden), om bij hen onderzoek te
doen naar den protestantschen geest bij de protestantsche jeugd al-
daar".74 Bij het invullen van cle vragenlijst ontwaakte nu bij ds Van
Dissel weer de vrees van vijf jaren eerder. Hij telde op de acht
Maatschappij-hoeven te Bladel en omgeving maar liefst 70 A 80
kinderen, die naar zijn mening onmogelijk in hun woonplaats een
zelfstandig bestaan zouden kunnen vinden. Al die „jeugdige stre-
vers naar Welstand" zouden z.i. als armen zonder toekomst op de
gemeente komen te drukken en alleen maar „een kwijnend bestaan
van gemeentetjes" kunnen rekken. Hij wilde dan ook, dat de Maat-
schappij voor die kinderen nieuwe bestaansmogelijkheden zou
scheppen, o.a. door hen op te leiden tot ambachten (metselaars,
timmerlieden, e.d.) en voor hen winkels en breischolen te stichten.
Als de Maatschappij deze weg niet zou opgaan en aldus de nadelen
niet wegnam, waarvoor de stichters geen oog gehad hadden toen
zij zich het versterken van hervormde gemeenten met vooral kinder-
rijke gezinnen ten doel stelden, dan kon volgens ds Van Dissel de
Maatscliappij beter ontbonden worden.75 Wat hij bij dit alles over

het  hoofd  zag,  was  de  in   1872 door notaris Van Galen al ontken-
nend beantwoorde vraag, of zulke protestantse ambachtslieden weI
voldoende debiet bij hun rooms-katholieke dorpsgenoten zouden

;4)  Zulks ter uitvoering van het wat in de slof geraakte artikel 2 8 1 0.
15) A.W., Ing. st. 1879, no. 186.
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vinden. 76
In 1879 bleek, welke leidersgaven   er  bij prof. Prins achter   zijn

uiterlijke bescheidenheid schuil gingen. In het begin van dat jaar
tikte hij enige malen de Permanente Commissie op de vingers om de
oppositie geen aanknopingspunten voor nieuwe bezwaren te ge-
ven. 77 Na aanvankelijk te hebben bepaald, dat het in 1878 toege-
zegde rapport van de Permanente Commissie alleen in Breda ter
visie zou liggen en in de Algemene Vergadering alleen maar voor-
gelezen zou worden, besloot  hij  op  4  mei   1879  tot een andere   tac-
tiek. Naar aanleiding van het bericht dat ds Dreesman een bro-
chure had laten drukken die hij onder meer aan alle ringbestuurders
zou toezenden, bepaalde Prins, dat nu ook het antwoord der Per-
manente Commissie  in druk rondgezonden zou worden. 78 „Mocht
de P.C. aarzelen" zo schreef hij, „zoo neem ik tegenover het Hoofd-
bestuur de verantwoordelijkheid op  mij". 79  Eind mei  nam hij het
besluit de opposanten Dreesman, Carlier,  Krol en Van Dissel 80 uit
te nodigen voor een conferentie op 9 juni te Breda in tegenwoor-

digheid van ds Vorstman, en wel liefst bij laatstgenoemde aan huis.
„Den tijd der conferentie", schreef Prins, „bepaal ik op  12 uur". 81
Prins vroeg niet, of het ds Vorstman wel schikte, en deze laatste
besprak toen maar op eigen initiatief de consistoriekamer van de
Grote  Kerk. 82 Daar verschenen alle uitgenodigden met uitzonde-
ring van Dreesman die, beter van de pen dan van de tongriem ge-

76)  In een brief  van  1872,  Ing.  st.  no. 89 (bijlage), had notaris  P.  C.  J. van Galen
te Bergeyk opgemerkt, dat protestantse boeren hun kinderen niet „in ambachten
konden laten treden, omdat in geheel Roomsche streken zulk een Protestantsch
ambachtsman (metselaar, timmerman) niet werd genomen".
77) A.W., Ing. st. 1879, no's la, 38,47, 52,69 en 81.
78) Die brochure, getiteld Een dag te Utrecht, of berwaren tegen de administratie
der Maatschappij ter bevordering van 'Welstand, voornamelijk onder Landlieden is
niet bewaard gebleven. Zij bereikte de Permanente Commissie op 9 mei 1879 (A.W.,
Perm. Com., Not. 1867-1884, blz. 337) en werd aangekondigd in de Nieuwe Rot-
terdamsche   Courant  van   14   mei   1879.   Zie   ook   N.   Rott.   Ct.   d.d.   16   mei   1879
(repliek van ds W. Th. van Griethuysen) en Ing. st. 1879, no's 141 en 148b. Naar
aanleiding van deze brochure schreef prof. Prins: „Wij hebben met een brutalen
bestrijder te doen, die, vrees ik, geen middelen spaart om te slagen": Ing. st. 1879,
no. 134.
79) A.W., Ing. st. 1879, no. 127.
80) Vermoedelijk had ds Dreesman zijn klaagschrift mede door deze heren laten
ondertekenen: A.W., Notulenboek II, 1845-1887,  blz.  264.
81) A.W., Ing. st. 1879, no. 156.
82) A.W., Ing. st. 1879, no. 170.

339



sneden 83, antwoordde op  9 juni op  reis te zullen  zijn  en  aan  „cor-
respondentie boven conferentie" de voorkeur te geven. 84  In  die
bijeenkomst stelde ds Van Dissel aan prof. Prins op diens verzoek
zijn op papier gestelde kritische beschouwingen  ter  hand. 85  Hoe
de sfeer van de vergadering was, blijkt voldoende uit een brief van
ds Carlier d.d. 2 april 1880: „Na de conferentie in de Grote Kerk
verleden jaar met Prof. Prins enz. zult gij wel begrijpen, dat be-
zoeken van den Heer Neomagus mij of mijne gemeente niet bij-
zonder welkom zijn" 86, terwijl ds Van Dissel later schreef over „de
betreurde vergadering te Breda". 87

In   de Algemene Vergadering   van    12   juni    1879 te 's-Gravenha-
ge 88  gaf de voorzitter zich evenmin   als  in   die  van 1878 bloot;   in
tegenstelling met zijn gewoonte hield hij slechts een korte openings-
rede. Hij beperkte zich daarin tot de mededeling, dat de Permanen-
te Commissie haar antwoord op Dreesmans bezwaarschrift met bij-
lagen ingeleverd had en het hoofdbestuur zijn oordeel daarover had
opgemaakt. Alles was in druk ter kennis van al de ringbestuurders
gebracht, zodat nu de Algemene Vergadering in staat was „de
gansche min of meer geruchtmakende zaak in ernstige behandeling
te nemen". Maar namens het hoofdbestuur deed hij meteen „eene
tweevoudige mededee]ing, t.w. dat, aangezien het nieuw gebouwde
huis te Dinther nog niet opgeleverd en betaald was, en het onder-
zoek van den bouwkundige, door toevallige omstancligheden, met
eenige overliaasting (was) geschied", opnieuw een deskundig onder-
zoek in loco zou plaats vinden - alsmede „dat voortaan de heer
Neomagus, die geacht (werd) door gebrek aan kennis en ervaring
wel eens te hebben misgetast, zich enkel (zou) belasten met de
werkzaamheden, aan zijne betrekking van amanuensis verbonden,
en zich alzoo, overeenkomstig zijn bij herhaling daaromtrent te ken-
nen gegeven wensch, onthouden   (zou)   van alle bemoeiingen   met
aanbouw en herstel van woningen". Na deze mededeling nodigde
hij allen uit om dit onderwerp „met die billijkheid, onpartijdigheid

83) A.W., Ing. st. 1882, no. 81.
84) A.W., Ing. st. 1879, no's 160-163.
85) A.W., Ing. st. 1879, no. 186; 1882, no. 161.
88) A.W., Ing. st. 1880, no. 152.
8') A.W., Ing. st. 1882, no. 161.
88) Gehouden in hotel l'Europe: A.W., Ing. st. 1879, no. 121.
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en gestrenge waarheidsliefde te behandelen, die eene vergadering
als deze (behoorde) te kenmerken". 89

De gedrukte notulen delen alleen mee, dat aan het einde van de

vergadering „na discussie" op voorstel van het hoofdbestuur werd
besloten, zulks overeenkomstig het rapport der Permanente Com-
missie, dat een algemene inspectie van de gebouwen en ongebouw-
de eigendommen der Maatschappij door een of meer deskundigen
in   1879 zou plaats vinden,   en   dat  aan de Algemene Vergadering
van 1880 door het hoofdbestuur een voorstel tot wijziging van de
Permanente Commissie zou worden aangeboden.go Maar uit de ge-
schreven notulen blijkt, dat het in de Algemene Vergadering van
1879 warm toegegaan  is. 91 Op verzoek van de aanwezigen moest

Neomagus de zaal verlaten, opdat men vrijer kon spreken. Twee
sprekers, onder wie prof. Hofstede de Groot, prezen de moed van
de ook dit keer als toehoorder geintroduceerde ds Dreesman; een
ander betreurde het feit dat Dreesman zijn kalmte niet had be-
waard. De voorzitter wist de vergadering tot het zojuist genoemde
besluit te bewegen. Hij bepaalde bijna meteen daarna, dat op 3
juli   1879 het hoofdbestuur in Rotterdam een buitengewone verga-
dering zou houden. 92

Diep teleurgesteld moet ds Dreesman naar Nuenen teruggereisd

zijn;   anders  dan   in   1878 had niemand gevraagd   hem   in  de  Alge-
mene Vergadering het woord te geven. Daarenboven was nog alles
bij hetzelfde gebleven. Daarentegen constateerde op  20 juni  1879 93
een van de hoofdbestuursleden met een duidelijke zucht van ver-

.

lichting: „Onze vergadering is gelukkig afgeloopen . Maar hij stelde
ook onmiddellijk de vraag: „Zou Dreesman de Courant nog te
baat nemen of met een tweede stuk voor den dag komen7". Hoe
juist die vragen waren, zou in 1880 b]ijken.

In  de  zomer  van 1879 begonnen nu deskundigen de bezittingen
der Maatschappij te inspecteren. Zij kostten de Maatschappij heel

wat geld, maar gaven het hoofdbestuur de gelegenheid de klachten

8,)  J.  1879, blz. 2.
90) J. 1879, blz. 14.
91) A.W., Notulenboek II, 1845-1887, blz. 262-272.
92) A.W., Ing. st. 1879, no's 204, 208 en 214.
'5) A.W., Ing. st. 1879, no. 203.
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van ds Dreesman c.s. op verscheidene punten te weerleggen. 94 Ook
deze rapporten werden gedrukt. Niet lang daarna kreeg het hoofd-
bestuur bericht, dat Dreesman zou „willen napleiten" en dat „een
nieuwe aanval voorbereid werd".95

Inderdaad kwam ds Dreesman in april 1880 voor de dag met een
nieuwe lawine van klachten. In een nauwelijks leesbare stape] van
gehectografeerde papieren zette hij, kennelijk fris van de lever, zijn
zienswijze uiteen naast die van de Permanente Commissie en die
van het hoofdbestuur (maar de „kolornmen" liepen nog al eens door
elkaar en het vlekkerige handschrift is moeilijk te ontcijferen). Vol-
komen begrijpelijk schreef dan ook Prins naar aanleiding van deze
stukken op 22 april 1880: „Ik verklaar in oprechtheid, dat ik er met

.den besten wil niet uit wijs kan worden . Zijn vrees, dat nog meer
papieren te wachten waren, bleek juist. Achttien dagen later schreef
Prins evenwel de „onhebbelijke schrifturen" toch nog te hebben ge-
lezen. En inderdaad liepen de klachten nu de spuigaten uit. Ik
citeer alleen maar hetgeen ds Dreesman nu over Neomagus had ge-
schreven: „Wat de Hr Neomagus deed, was voor de My. geen
voordeel. En geknoeid werd e r. . .E n d e Hr. Neomagus... mag wel
gezegd hebben 96 m6e geknoeid, geknoeid te hebben...enik beken
de uitdrukking knoeijen mde gebezigd te hebben, wijl zij ook van
bedriegelijk handelen gebruikt wordt... Immers  het is onbetwist-
baar, de Hr. Neomagus is (resp. was enz.) 6f een schurk..., 6f een
ellendeling...,  6f een sukkel".97  Dit  werd  dan met andere invec-
tieven die ik maar weglaat, geadstrueerd. Vier dagen voor de Alge-
mene  Vergadering  van  26  mei   1880  in de grote  zaal  van  (le  Nij-
Ineegse schouwburg verzuchtte Prins naar aanleiding van een
nieuwe bezen(ling van Dreesman: „Ik ben meer dan verzadigd van
dit ellendig geschrijf". 98

Onder dit gesternte kwam de zo juist genoemde Algemene Ver-
gadering  van 1880 bijeen. Prof. Prins opende  haar  met   een   uit-
voerige rede, waarin hij opmerkte, dat zich na de reglementswijzi-

94) A.W., Ing. st. 1879, no's 235 en 246.
95) AW., Ing. st. 1880, no 222. Zie voor het volgende ook Ing. st. 1880, no's 204,
226, 237, 247a, 262,262a, 277; 1881, no's 1,195, 229 en 233.
") Bedoeld zal weI zijn „En van de heer Neomagus mag wel gezegd worden".
'7)  A.W., Ing. st.  1880,  no. 262, blz.  14.
1) A.W., Ing. st. 1880, no. 172.
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gingen  van  1834  en 1851 ditmaal opnieuw de noodzaak tot herzie-

ning van het reglement deed gevoelen: „M.H. bedrieg ik mij niet,
dan verkeeren wij in eene crisis, die wij trachten moeten met Gods
hulp te boven te komen. Ik twijfel geen oogenblik, of dit zal ons
gelukken  ook!". 99

Uitvoerig schilderde de spreker de groei van de Maatschappij
sinds    1822   en hij stelde   vast,   dat die groei de krachten   van   de
Permanente Commissie te groot was geworden. Wel bestond zij
uit zes leden, maar het meeste werk had op de schouders gerust
„van twee of drie, te Brecla meer permanent woonachtig". 100  On-
voldoende gesteund door sommige administrateurs, was zij nu mis-
schien te laat met het denkbeeld gekomen „om de Permanente
Commissie met ten minste drie leden te versterken, waarvan 66n

' '
te s-Hertogenbosch moest woonachtig zijn, e6n te Eindhoven en
66n te Nijmegen of in den omtrek". Ieder van die drie „districts-
commissarissen", later officieel steeds „districtsbestuurders" geheten,
zou worden belast met het lokale toezicht en de administratie in
zijn gebied, maar diende tevens als lid van de Permanente Com-
missie van het hoofdbestuur zijn medeleden voor te lichten. Dit
voorstel was door het hoofdbestuur overgenomen en inmiddels al
aan de ringbestuurders voorgelegd.

Na die uiteenzetting kwam de voorzitter te spreken over het klaag-
schrift van ds Dreesman. Een der vruchten daarvan was het nu
ingediende voorstel tot aanvulling der Permanente Commissie. Naar

aanleiding van het door Dreesman kort voor de vergadering in-
gediende „nieuwe en nog niet voltooide pleidooi, waarin revisie

werd gevraagd van het oordeel des Hoofdbestuurs over zijn vroegere
klachten", verklaarde prof. Prins verzoenend, dat uit Dreesmans
mededelingen „altijd iets, misschien zelfs zeer veel, te leeren" viel
en dat hij „gaarne hulde (deed) aan zijn onvermoeiden ijver voor
de belangen der Maatschappij", maar hij twijfelde toch of de ver-
gadering „verstandig zou handelen, zoo (zij zich) bij voorkeur ging
bezig houden met zijn soms hartstochtelijk twistgeschrijf". Veel

99) J. 1880, blz. 2-10.
100) T.w. mr Loke en ds Vorstman die de vaste kern vormden. Ds Van den Broek
was de laatste jaren veelal afwezig, terwijl de andere heren ook nog wel eens weg
bleven.
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immers was inmiddels vicux jeu geworden en door de inspecties
genoegzaam toegeliclit. Spreker stelde dus voor „alle zucht tot
Rechthaberei" te laten varen en „met verdubbelden ijver de handen
aan het werk te slaan, voormalige grieven edelmoedig te vergeten,
alle onbillijk wantrouwen, alle achterdocht en vijandschap voorgoed
ter zijde te scliuiven en den nieuwen weg op te gaan met nieuwen
moed, met vertrouwen op de toekomst en in het vaste geloof, dat
onder Gods onmisbare zegen, de Maatschappij... bestemd  (was),
om nog zeer lang een bolwerk te zijn van het Protestantisme in

Roomsche streken".

Blijkens het jaarverslag 1880 liebben die verzoenende woorden

goeddeels vrucht gedragen; na afhandeling van de gewone regle-
mentaire ondenverpen werden de door het hoofdbestuur voorgestelde
wijzigingen van liet Reglement en van de Instructie voor het
Hoofdbestuur en de Permanente Commissie met algemene of na-
genoeg algemene stemmen aangenomen. 101 Drie districtsbestuurders
(voor Nijmegen, Eindhoven en 's-Hertogenbosch en omgeving)
deden naast de zittende leden (van wie een als districtsbestuurder
voor Breda en omgeving optrad) hun intree in de Permanente
Commissie. De geschreven notulen vermelden echter ook een niet
aan publikatie prijs gegeven incident; de ook thans weer als toe-
hoorder aanwezige ds Dreesman weigerde, toen hij aan het eind
der vergadering daartoe werd uitgenodigd door een van de hoofd-
bestuursleden, zijn beledigingen aan het adres der Permanente
Commissie en de heer Neomagus terug te nemen. Met algemene
stemmen sprak daarop de Algemene Vergadering haar vertrouwen
in de heer Neomagus uit. 102

In  1881 zou blijken, dat de crisis nog niet geheel was ovenvonnen.
Nadat ds Dreesman in oktober 1880 afschriften had gevraagd  van
het nieuwe reglement, 103 verscheen met het oog op de komende
Algemene Vergadering  van  17  juni   1881 te Arnhem 104  van  zijn
hand een nieuwe brochure. 105 Wederom was Dreesman in die

101)   J.   1880,  blz,  20. Dit reglement en beide instructies  zijn v,illedig opgenomen  in
A.W., Notulenboek II, 1845-1887, blz. 293-313.
102) A.W., Notulenboek Il, 1845-1887, blz. 292.
105) A.W., Ing. st. 1880, no's 449 en 490.
104) Gehouden in het gebc,uw ran de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: A.W.,
Ing.  st.  1881,  no's  146 en  155.
105)  Vermeld in een brief van 27 mei  I 881: A.W., Ing. st.  1881, no. 195.
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vergadering als toehoorder aanwezig. Prof. Prins schilderde in zijn
openingsrede uitvoerig de resultaten van de nieuwe wijze van
administratie met behulp van districtsbestuurders, maar verheelde
ook de nadelen daarvan niet: namelijk vermeerdering van corres-

pondentie, minder besluitvaardigheid, grotere uitgaven. Zonder
namen te noemen maakte hij melding van het voorstel van een
van de districtsbestuurders, de bestuurder voor Eindhoven en om-
geving de hypotheek-bewaarder S. W. Middelkoop, tot een nog
verdere decentralisatie. Dit voorstel hield in de districtsbestuurders
tot voorzitters van aparte districtsbesturen te maken, die zo nodig
zonder vooroverleg met de in Breda zetelende Permanente Com-
missie met betrekking tot de in hun districten gelegen ondersteunin-

gen besluiten zouden kunnen nemen. Ondanks het feit dat de
nadelen van de nieuwe wijze van administratie daardoor enigszins
ingeperkt zouden worden, achtte de voorzitter de gevaren van zulk
een decentralisatie te groot om zich met dit voorstel maar meteen
akkoord te kunnen verklaren. Hetzelfde was het geval met een
andere suggestie die het 1100fdbestuur had bereikt, t.w. het voorstel
om een directeur aan te stellen die, eventueel bijgestaan door een

bouwkundig inspecteur, met een ruime mate van eigen verantwoor-

delijkheid belast zou kunnen worden met het beheer van de bezit-
tingen der Maatschappij. Prins volstond ermee beide voorstellen aan
de vergadering voor te leggen, opdat deze zich erover kon beraden
maar zonder dat vooralsnog een definitieve beslissing zou worden

genomen. Het resultaat van de besprekingen was, dat de Algemene
Vergadering besloot ten minste nog 66n jaar de proef te nemen
met  uitsluitend de wijzigingen  van   1880,  zij  het  dan  dat de districts-
bestuurders desgewenst zouden samenwerken met andere belang-
stellenden, wonende in de gemeenten waar de Maatschappij eigen-
dommen had. Maar de titel van „plaatselijk administrateur" zou
niet opnieuw ingevoerd worden. 106

Hoezeer prof. Prins tegen de Algemene Vergadering opgezien

had, blijkt uit zijn verzuchting daarna: „De uitkomst onzer Al-
gemene Vergadering is mij tot op zekere hoogte een raadsel.
Parturiunt montes etc. 107 Ik kan niet gelooven, dat Eindhoven

106)   1881, blz. 2-9 en 19.
m) De bergen hebben een muis gebaard: A.W., Ing. st. 1881, no. 229.
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hiermede in waarheid bevredigd is". En inderdaad reageerde Mid-
delkoop, wiens voorstel op de lange baan was geschoven, met een
woedende brief en Dreesman kondigde zijn zoveelste brochure
aan. 108  In de vergaderingen  van de Permanente Commissie,  na
de  dood  van  mr  Loke  in 1880 voorgezeten  door  jhr  mr A. Reigers-
man, 109 bleef Middelkoop sinds september 1881 meestal zonder
enige kennisgeving weg, hetgeen op 20 oktober van dat jaar tot
een felle woordenwisseling tussen hem en de andere leden van de
commissie lei(ide. 11° In de Algemene Vergadering van 8 juni 1882
in 's-Gravenhage 111  zou dan ook jhr Reigersman openlijk verklaren,
dat de heer Middelkoop „al het zijne (had) gedaan om de proef
(met het reglement  van   1880)  te doen mislukken". 112 Dienten-
gevolge werd laatstgenoemde in genoemde vergadering als districts-
bestuurder vervangen door ds Th.  van  Gogh 113, die inmiddels als
108) A.W., Ing. st. 1881, no's 232 en 233.
109) Jhr mr Andrd Reigersman (1841-1920) was griffier bij de Arrondissements-
Rechtbank te Breda:  Ned.   Adelsboek   1963,  blz.   430.  Hij  was  in   1878  lid  van  de
Permanente Commissie geworden:  J.   1878,  blz. 15. Sinds  hij als voorzitter  van  die
commissie optrad, werden haar vergaderingen gehouden in hotel „Het Hof van
Holland" te Breda. A.W; Penn. Com., Not. 1867-1884, blz. 382 vlg. In november
1888 trad Reigersman uit de Permanente Commissie om redenen van geheel per-
soonlijke aard. L 1889, blz. 4/5 en 19, A.W., Perm. Com., Not. 1884-1896, blz. 118
vlg. Hij werd toen vervangen door mr M. Tydeman jr: zie hierna.
110) A.W., Perm. Com., Not. 1867-1884, blz. 434 en 441.
111) Gehouden in het „Bossche Veerhuis": A.W., Ing. st. 1882, no's 123 en 125a.
112) A.W., Notulenboek II, 1845-1887, blz. 338.
113) Hij was een zoon van ds Vincent van Gogh: Ned. Patriciaat, jrg. L (1964),
blz. 181. Over hem schreef zijn schoondochter, mevr. J. van Gogh-Bonger in 1913
in de Inleiding tot de Verzamelde Brieven van Vincent van Gogh, 3de clruk, dl. I
(Amsterdam 1952), blz. XIII: „Hij was een man van buitengewoon knap uiterlijk
(door sommigen werd hij de mooie domin6 genoemd), beminnelijk karakter en fijne
gaven van geest en gemoed, maar als predikant bezat hij geen bizonder talent...
Maar in zijn kleinen kring was hij zeer geeerd en bemind en zijn kinderen hielden
afgodisch veel van hem". Men zie voor hem ook Brabantia, jrg. VIII (1959), blz.
270  vlg. (met portretten).  Uit een brief  van  jhr A. Reigersman  d.d.   30  mei  1884
aan ds Th. van Gogh te Nuenen blijkt, dat laatstgenoemde er toen reeds over dacht
zijn werk voor de Maatschappij te staken, omdat de verre tochten naar de verschil-
lende hoeven te veel van zijn krachten eisten: A.W., Ing. st. 1885, no. 45, bijlage.
Op  27  maart  1885  „van een verren tocht  over  de hei thuiskomende,  viel  hij  op  den
drempel zijner woning neer en werd levenloos het huis binnengedragen": mevr.
J. van Gogh-Bonger, a.w., blz. XXXV. Al mag dan in deze laatste levensmaanden
het gevoel „niet opgewassen (te) zijn tegen de moeilijkheden van het samenwonen
met den genialen maar onhandelbaren zoon" (de schilder Vincent van Gogh) en van
weerloosheid „tegenover diens soms opbruisende heftigheid" (mevr. Van Gogh-
Bonger, a.w., blz. XXXV) veel van de krachten van ds Van Gogh hebben geeist,
het werk voor de Maatschappij van Welstand is ongetwijfeld op den duur ook te
zwaar voor hem geweest.
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predikant van Nuenen de naar Monnikendam vertrokken ds Drees-
man was opgevolgd. In datzelfde jaar werd ook de indeling in
districten onder leiding van districtsbestuurders, die dn lid van het
Hoofdbestuur dn van de Permanente Commissie waren, definitief.
Daarmee waren de voorstellen van Middelkoop en die tot het
aanstellen van een directeur volledig van de baan.

Het publiceren van gedrukte stukken, vol kritiek op het beheer
van de Maatschappij, schijnt in deze tijd een ziekte geworden te
zijn, waarmee verscheidene leden van Welstand werden bezocht.
Nu had weer Middelkoop een brochure laten verschijnen, waarin
hij o.a. de houtaanplantingen van de Maatschappij sclierp aanviel
en daarmee de voorzitter nieuwe zorgen berokkende. 114 Helaas is
ook deze brochure verloren gegaan, zodat we ons over die kritiek
geen oordeel meer kunnen vormen. Immers ook uit andere bron
worden we daarover niet ingelicht, want Middelkoop had zoals
later opgemerkt werd, niet „de ware moed om hetgeen hij ge-
schreven had ook te verdedigen"; in de Algemene Vergadering van
1882 bleef hij zonder geldige redenen weg en deze bijeenkomst
besloot daarom zijn brochure maar buiten behandeling te laten.115

Op   6   mei    1882   was   in de Kerkelijke Cortrant een nieuwe   be-

schouwing van ds Van Dissel verschenen, waarin hij nogmaals de
denkbeelden verdedigde die hij ook te berde had gebracht tijdens
de  conferentie  in de Grote  Kerk van Breda  op  9  juni 1879. 116   Maar

hij bracht in dat artikel ook bezwaren naar voren tegen de organi-
satie van het bestuur der Maatschappij en haar vertegenwoordiging
in de Algemene Vergaderingen. Naar aanleiding daarvan achtte het
hoofdbestuur het gewenst, dat door de vergadering een commissie
van drie leden zou worden benoemd om, bijgestaan door de boek-
houder, een voorstel tot herziening van het reglement op te stellen.
Nadat de Algemene Vergadering deze commissie had benoemd,
werden haar voorstellen  in  een op 15 november  1882  (in de bestuurs-
kamer van het gebouw van Kunsten en Wetenschappen) te 's-Gra-
venhage gehouden buitengewone Algemene Vergadering aan-

114) A.W., Ing. st. 1882, no. 169.
115) A.W., Ing. st. 1882, no. 213 en 271.
116) A.W., Ing. st. 1882, no's 127, 161 en 171.
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vaard. 117 Ofschoon inmiddels zowel Middelkoop als ds Van Dissel
weer nieuwe brochures hadden laten verschijnen 118, beperkte  die
buitengewone vergadering zich bijna geheel tot bedoelde regle-

mentswijzigingen. Zij kwamen er voornamelijk op neer, dat het
stemrecht dat de leden van het hoofdbestuur (en voor de instelling
daarvan, de voorzitter en de leden van de Commissie van Bestuur
en sinds 1834 de Permanente Commissie) steeds in de Algemene
Vergaderingen uitgeoefend hadden, nu ook een reglementaire basis
kreeg. Immers nog altijd had men geheel over het hoofd gezien,
dat sinds het oudste reglement (art. 29) nooit verandering was
gekomen in het voorschrift dat geldige besluiten alleen genomen
konden worden door de in de A]gemene Vergaderingen samen-

gekomen ringbestuurders of hun vertegenwoordigers. In feite had-
den altijd ook de voorzitter en andere leden van genoemde Com-
missies op gelijke voet met bedoelde ringbestuurders aan de bes]uit-
vorming medegewerkt.

Dat de Algemene Vergadering  van   8   juni   1882   nog zo betrek-
kelijk rustig was verlopen, was vooral het gevolg van een tactische
zet, waartoe prof. Prins de gelegenheid kreeg dank zij het feit, dat
hij toen als hoofdbestuurs]id aan de beurt van aftreding was.119

Na halverwege de vergadering met bijna algemene stemmen her-
kozen te zijn, deelde hij mee zich over de aanneming van die
herbenoeming acht dagen te willen beraden. De door deze verklaring
vermoedelijk ontstelde aanwezigen waren daarna gaarne bereid de
voorzitter ter wille te zijn. Toen aan het slot der bijeenkomst aan
Prins werd verzoch t   a f   te   zien   van   de   door hem gewenste termijn
van beraad, verklaarde deze zich onder toejuiclling bereid „zich
de keuze te laten gevallen". 120

Het snelle verloop van de daarna gevolgde buitengewone Alge-
mene Vergadering werd vervolgens sterk bevorderd door een ge-
drukte circulaire van 1 september 1882, afkomstig van de bankier

119) J. 1882, blz. 12, A.W., Ing. st. 1882, no's 213 en 242; J. 1883, blz. 1-3, Ing.
st. 1882, no. 279.
118) A.W., Ing. st. 1882, no's 309 en 3092. Ook deze brochures zijn verloren gegaan.
119) De leden van het hoofdbestuur werden telkens voor drie jaren gekozen, maar
waren herkiesbaar.
120) A.W., Notulenboek II, 1845-1887, blz. 335 en 340.
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en voormalige doopsgezinde predikant A. W. Huidecoper. 121 Geheel
uit eigen initiatief en op eigen kosten ging hij, geschrokken door
de „bittere geest"  van de circulaires en brochures  uit het district
Eindhoven, zelf op onderzoek uit. Voorgelicht door ds Vorstman
bezocht hij Eindhoven waar hij Middelkoop niet thuis trof, ds Van
Dissel, toen wonende in Stratum, bij wie hij tot middernacht de
zaken van Welstand besprak, enige hoeven in Hoogeloon en Bladel

waar hij met eigen ogen duidelijke gebreken constateerde, en ds
Carlier te Deurne. Zijn conclusie luidde „dat er veel waarheid lag
in menige klacht", maar ook dat er inmiddels wel een en ander
was verbeterd. 122 Volgens hem was echter het district Eindhoven
voor 66n districtsbestuurder veel te groot. Zijn opmerkingen vonden
bij het hoofdbestuur gehoor en leidden ertoe, dat van de nieuwe

reglementswijzigingen gebruik werd gemaakt om het district Eind-
hoven in twee delen (a en b) te splitsen. 123

In    de Algemene Vergadering   van    23    mei    1883 te Utrecht 124,
die tot laatstbedoelde reglementswijzigingen besloot, moest prof.
Prins nog met leedwezen verklaren zich niet te kunnen vleien met

de hoop, dat door alle inmiddels getroffen maatregelen „de oppo-
sitie, die zich bij voortduring (deed) hooren" 125, bevredigd zou zijn.
Maar hij weigerde in een polemiek met de opposanten te treden.

„Het kan" - zo zei hij - „niet anders of het openbaar debat, dat
men traclit uit te lokken, brengt meer schade dan voordeel voor

de Maatschappij". Hoe exceptioneel groot de verdiensten van mr
Loke jegens de Maatschappij ook waren geweest, te betreuren was

volgens Prins, dat hij „bij de uitgebreidheid, die de Maatschappij
allengs verkregen Chad), niet tijdig bedacht (was) geweest op daar-

121) Ds Anne Willem Huidecoper (1836-1900): Ned. Patriciaat, jrg. XVII (1927),
blz. 212. Hij werd in 1889 lid van het hoofdbestuur: J.  1889, blz. 20, en was sinds
1879 ringbestuurder van Arnhem: J. 1879, blz. 12.
12) A.W., Ing. st. 1882, no. 271.
123

)   J·   1883,  blz.   21   en  22.

124) Gehouden in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: A.W., Ing. st.
1883, no. 85. Oorspronkelijk was door Unitas Amsterdam als plaats van samenkomst
aangewezen, maar wegens de in de hoofdstad te houden Internationale Landbouw-
tentoonstelling vreesde men niet voldoende gelegenheid tot logies te zullen vinden:
A.W., Ing. st. 1883, no. 70. Voor de bestuurders van de Maatschappij zou een be-
zoek aan die tentoonstelling zeer leerzaam hebben kunnen zijn.
125) Ds Van Dissel had weer „geadverteerd met zijne brochure" en in de Kerkelijke
Cotirant was een nieuwe aanval op het beheer der Maatschappij gedaan: A.W., Ing.
st. 1883, no. 70.
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aan geevenredigde wijziging  van  het  beheer".126  Men  kan  zich
afvragen, of het wel helemaal rechtvaardig was ten deze alle ver-
antwoordelijkheid op de schouders van mr Loke te leggen, maar
hij was nu eenmaal de voorzitter der Permanente Commissie ge-
weest, die door de moeilijkheden die zich in de jaren zeventig
opstapelden, toch niet volkomen kon zijn verrast. Doordat daartegen
niet tijdig voorzieningen waren getroffen, hadden zij hun neerslag

gevonden in cle stormwinden die de Maatschappij in de jaren
1878-1883 hebben geteisterd en haar heel wat averij hebben be-
zorgd.  Want niet alleen verloor de Maatschappij leden 127,  maar
door die naar buiten uitgedragen strijd werden anderen van aan-
sluiting afgeschrikt. 128

Het is volkomen begrijpelijk, dat de oppositie het hoofdbestuur
een doorn in het oog was. De ergernis uitte zich o.m. in minachtend

.
spreken over het gemor in de Oost-Brabantse „malcontentenhoek

.met z'n „pruttelaars, waar alles „van babbelen" (en erger!) „aan
elkaar (scheen) te hangen".129 Maar als we ons nu, na bijna een
eeuw, een oordeel willen vormen over die oppositie, dan mag vooral
niet vergeten worden, dat wil het „audi et alteram partem" niet
kunnen toepassen; wij kennen slechts een klein deel der stukken
waarmee die Oost-Brabantse „pruttelaars" zich richtten tegen het-
geen zij het „wanbeheer" van de Maatschappij noemden. Opvallend
is het oordeel van Huidecoper dat „er veel waarheid lag in menige
klacht", en even opmerke]ijk is de toch nauwelijks meer verholen
kritiek   van prof. Prins   in    1883   op de Permanente Commissie  uit
de laatste jaren van het mede-voorzitterschap van mr Loke. De vraag
kan gesteld worden, of het in een studie als deze wel zin heeft die
onderlinge strijd zo uitvoerig te memoreren en of het niet beter was
geweest er slechts in liet kort melding van te maken. Maar het was
m.i. nodig te schetsen, hoe fel en hoe langdurig die strijd is geweest,
omdat zij een symptoom was van een botsing tussen twee werelden.
De ene wereld was die van de oude regenten, vertegenwoordigd
door de Permanente Commissie onder de leiding van mr Loke, een
128) J. 1883, blz. 6 en 7; A.W., Ing. st. 1882, no. 309; 1. 1886, biz. 3.
127) Het ledental daalde  in de jaren  1878-1883  van  1058  tot  776:     1878,  blz.  26;
1883, blz. 36.
128) A.W., Ing. st. 1882, no. 309 (naschrift).
129)  Zie bijv.  A.W., Ing.  st.  1880,  no. 226 en  1882,  no.  273.
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wereld waartoe ook nog ds Vorstman behoorde. Wanneer deze zich
er  in   1884 over beklaagt,  dat  hij  zich  bij de nieuwe richting  maar
moeilijk kan aanpassen, dan schrijft Prins hem een bemoedigende
brief met de opmerking: „Gij waart aan het oude regiem, onder

Loke, te zeer gewoon".13° In het nieurve regiem, waartoe Prins de
overgang vormde, kwamen cle nieuwe opvattingen tot uiting die
notaris Van Galen zo goed onder woorden had gebracht in zijn
brief  van  9  juni   1879: men wenste  zich   niet  meer te laten regeren

"

door „mannen van zaken en gezag", die louter „op eigen autoriteit
"

handelden, maar verlangde openbaarheid en „mederegeering .
In die strijd tussen twee werelden botsten echter ook nog andere

opvattingen. Ongetwijfeld school er veel over(lrijving in de klacht
van de predikant van Someren, dat blijkens de besluiten van de

Algemene Vergadering van  1882 er in werkelijkheid niets veranderd
was en de Maatschappij voortging „zich te bewegen op de baan der

.

ongerechtigheden , en dat hij - „zolang de Maatschappij door hulpe
van God en brave menschen niet van haar wanbeheer was verlost"
- „als vriend van eerlijkheid, waarheid, goede trouw en eerbied
voor orde en wet in geenerlei persoonlijke relatie met die Maat-
schappij wilde treden". 181  Er ging achter die grote woorden  nog
iets geheel anders schuil dan verzet tegen het eigenmachtige op-

.treden van „Heren  met een regenten-mentaliteit, die alles op eigen

gezag wilden regelen. De zo gesmade Oost-Brabantse „pruttelaars"
waren ook (en vooral!) sociaal bewogen predikanten die, onbekend
met het verleden van de Maatschappij, zich stootten aan de houding
van de Permanente Commissie ten aanzien van die Maatschappij-
boeren clie hun pacht niet meer konden opbrengen. Diezelfde boe-
ren vormden als ouderlingen, diakenen en voorzangers doorgaans
de steunpilaren van hun kleine protestantse gemeenten en met hun
zorgen waren die predikanten dan ook volkomen op de hoogte.
Zij kenden de achtergronden niet van de zienswijze van de Perma-

nente Commissie, dat Maatschappij-boeren die, omdat zij hun pacht
niet meer konden betalen „voor het doel van de Maatschappij niet

"
meer dienstig waren, eenvoudig van hun hoeven moesten worden

verwijderd, want zij wisten niets van de ongelukkige ervaringen

130) A.W., Ing. st. 1884, no. 1688.
131

) A.W., Ing. st. 1882, no. 220; 1883, no. 11.
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die de Maatschappij vele jaren tevoren opgedaan had door ten
opzichte van zulke boeren een grote meegaandheid te betrachten.
Misschien zouden zij over hetgeen zij nu als onbewogenheid en
hardheid der Permanente Commissie beschouwden, anders hebben
gedacht, wanneer zij hadden geweten wat de voorzitter van die
Commissie, ook toen reeds mr Loke!, in 1853 in het toen mede
door hem uitgebrachte inspectierapport onder woorden had gebracht:

„De Maatschappij", zo had Loke toen geschreven, „begon met
niet alleen aan hare ondersteunden... een bedrijf te verschaffen;
zij voorzag ze van al het noodige; zij trok zich hun lot in de
minste kleinigheid aan; in 66n woord: zij trachtte ze alleen door
liefde te binden en op te kweeken. Dat ging uitnemend, zoo
lang haar werkkring zich tot een klein getal als 't ware uit-
verkorene huisgezinnen bepaalde; maar zoodra het terrein, en
dus ook het aantal ondersteunden grooter werd, openbaarde zich
bij dezen en genen de gedachte, dat men, eenmaal door de
Maatschappij geholpen, voor de toekomst juist niet veel zorg
behoefde te hebben; en vandaar een flaauwheid, die zelfs op
sommige beter-gezinden nadeelig terugwerkte. Zoo moest er nood-
zake]ijk een tijd komen, dat men over het mislukken van vele
ondersteuningen sprak...  Die  tijd  was  een zeer onaangename
voor de Permanente Commissie; te meer omdat elke poging om
van stelsel te veranderen localen tegenstand vond. De Commissie
heeft zich hierdoor echter niet laten afschrikken; zij heeft van
tijd tot tijd eenen ondersteunde, bij wien volstrekt geen vooruit-
zigt was, dat hij vast aan het doel der Maatschappij zou beant-
woorden, verwijderd zonder angstvallig te vragen of welligt het
Diaconie-funds der betrokken gemeente daardoor werd be-
zwaard... Van een en ander is het onmiddellijk gevolg geweest,
dat... alle (ondersteunden) hebben ingezien, dat zij zich zelven
moeten trachten te helpen en daardoor in inwendige kracht zijn
toegenomen;  dat  men  (ook)  in de gemeenten  meer de handen
in een heeft geslagen, om, waar er al iets ontbrak,... wel over-
legden bijstand te verleenen".

Gezien die in 1853 door mr Loke onder woorden gebrachte ziens-
wijze, had de Permanente Commissie toen nog eens uitdrukkelijk
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besloten van de nieuw ingeslagen weg niet meer af te wijken. Dit
verklaart dan ook, dat zij bij die zienswijze bleef volharden, 66k toen
in de jaren zeventig verscheidene Oost-Brabantse predikanten haar
met de meeste nadruk probeerden te bewegen tot hetgeen zij niet
anders kon zien dan als een terugkeer tot een dwaalweg. Maar voor
wie dat verleden niet kende, leek die houding van de Permanente
Commissie in vele opzichten in strijd met elk menselijk gevoel. Dat
daarbij de predikanten vooraan stonden, ligt geheel in de rede. In
deze tijd moeten taferelen, zoals de sociaal-geengageerde schilder
Vincent van Gogh iii zijn Scheveningse tijd met zijn „oude man

"in vertwijfeling heeft geschetst, op de Brabantse pastorieen verre

van ongewoon zijn geweest. Vincent kan ze in zijn kinderjaren al
hebben gezien, wanneer een wanhopige boer bij zijn vader, ds Th.
van Gogh, hulp en troost kwam zoeken. Maar de in Breda en buiten
Brabant woonachtige bestuurders van Welstand werden met zulke
taferelen zelden of nooit geconfronteerd.

Wel   had prof. Prins   in   juli   1869 als „vreemdeling in Noord-

brabant" bij een jaarlijkse inspectietocht eens de plaats van mr Loke
ingenomen  en  toen,  om  „ook door oculair onderzoek tot meerdere
kennis van zaken te komen", met ds Vorstman en Neomagus het
oostelijke deel van genoemde provincie bezocht. Maar tijdens deze
„soms vermoeiende tocht" was hij, zo vertelde hij in zijn jaarrede
van 1870,182 „op 6en enkele uitzondering na, overal met de meeste
welwillendheid en voorkomende vriendelijkheid ontvangen en be-
jegend". Die uitzondering, waarop hij niet verder inging, had
„liaren grond in de gestrenge maatregelen, waartoe wij met opzicht

.tot een door ons ondersteund gezin hadden moeten overgaan .

Waarschijnlijk betrof liet hier de boer op ondersteuning no. 173
te Valkenswaard, die zijn verwijdering van de lioeve aan eigen
wanbeheer had te danken en enige maanden na het bezoek met de
noorderzon naar Amerika eclipseerde. 133 „Overigens" aldus Prins
„schenen al onze ondersteunden verheugd ons bij zich te zien en
stelden zij ons gaarne in de gelegenheid om zoowel hunnen in-
boedel, met den stal en het te veld staande gewas, in oogenschouw

te nemen, als om al die inlichtingen in te winnen, die wij, in

132) J. 1870, blz. 39 vlg.
1:13 ) J. 1869, blz. 11,1870, biz. 11.
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welk opzicht ook, behoefclen. Dit was te hooger te waarcleeren,
daar wij soms geld te incasseeren of iets min aangenaams te zeggen
hadden of ook aanleiding vonden, om hier en daar iets te berispen,
te bestraffen zelfs. Wij deden de ervaring op, dat men algemeen

prijs stelde op onzen komst en persoonlijke ontmoeting en op de
goede verstandhouding met ons, gelijk wij wederkeerig het niet
lieten ontbreken aan bemoedigende toespraak en minzame terecht-

wijziging, al naar mate het ons noodig scheen".
WeI had in diezelfde rede prof. Prins zijn toehoorders er op

gewezen, dat zij „naar (den) tijdelijken welstand (van die boeren)
vragend, geene grootsche verwachtingen mochten voeden". Zo was
het hem ook niet ontgaan, dat de pacht die die boeren opbrachten,

,

hun „soms nog vrij zwaar viel, en dat zij „tegen de slagen des
tegenspoeds, tegen misgewas, veeziekte en andere rampen niet

.opgewassen waren . Maar na eerst opgemerkt te hebben, dat Neo-
magus en hij „niet altijd" met „klachten waren lastig gevallen",
juichte hij in 1870: „Er heerschte op cle vele hoeven, die wij
bezochten, werkzaamheid, tevredenheid en orde, en op weinige

.

uitzonderingen na bestond er geene wanbetaling . Voor de zoveelste

maal gaf ook hij hoog op over een lid van de familie Buys (op
no. 36), dat „door spaarzaamheid en noeste vlijt zich zijne eigene
nieuw gebouwde woning, omringd van door hem zelven aan-
gekochte akkers allengs verworven had, en inmiddels al zijn kin-
deren... niet slechts groot, maar zelfs tot gevestigden stand had
gebracht, terwijl hij zelf een gezeten man was, die geheel op
zichzelf stond". Na nog de boer Adrianus van Heyst op onder-
steuning no. 99 te Aarle 134 geprezen te hebben, had Prins verheugd

":) De eerste ondersteunde op no. 99 (een landbouwer uit Wildervank) had het
hierop niet kunnen bolwerken:  J.   1845,  blz.  21;  1848,  blz.   18.  Na  zijn dood waren
zijn weduwe en kinderen teruggezonden naar hun vroegere woonplaats. Adrianus
van Heyst, die oorspronkelijk blauwverver te Hoge Zwaluwe was, was aanvankelijk
van plan geweest met zijn vrouw en vijf kinderen naar Noord-Amerika te emigreren,
maar  betrok de hoeve  no.  99 in maart 1847, nadat daarop cle woning en de schuur
vernieuwd waren. Al spoedig bleek, dat men in dit geval een goede keus had ge-
daan:  J.  1850  en 1851 (beide blz.  10)  en  1867,  biz.  4,  alsmecle A.W., de inspectie-
rapporten uit de jaren  1847-1853,  1856 (fol.  84) en  1867 (fol. 20). Betreffende het
voorgeslacht van Adrianus van Heyst: De Nederlandsche Lee,tw, jrg. LXXXVIII
(1970), kol. 159. Van moederskant was Adr. van Heyst een neef (oomzegger) van
notaris Johannes van Hoven (1771-1847) te Nuenen, wiens zoon Samuel van
Hoven een schoonzoon van ds Jacob van Heusden was.
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opgemerkt: „Zulke voorbeelden toonen ons aan, wat er, bij behoor-

lijke ontwikkeling en krachtsinspanning, onder Godes zegen, van
onze ondersteunden kan worden. Anderen zijn op weg, om het
mede z66ver te brengen. Zoo vormt zich allengs op de hoeven
onzer Maatschappij eene landbouwende bevolking van Protestant-

sche belijdenis, die... bij onmisbaren voorspoed, wdlgesteld genoeg
is om ook hunne kinderen, als deze trouwen, tot gevestigden stand

te brengen".
Is het dan verwonderlijk, dat de aldus - volkomen te goeder

trouw - voorgelichte ringbestuurders van Welstand maar weinig
wisten van de ellende op sommige Maatschappij-hoeven) De door
prof.  Prins in 1869 bezochte landbouwers zullen terecht blij geweest

zijn met de belangstelling, die door de voorzitter jegens hen werd
betoond. Maar er zullen onder de door hem bezochte personen
ook boeren zijn geweest, voor wie het verlies van hun hoeve de

volledige ondergang betekend zou hebben en die daarom maar

meenden, dat zij hun belangen het beste konden dienen door niet
al te veel over hun dagelijkse zorgen te spreken. Vaak zullen zij
hun beste beentje voorgezet hebben. 135 De predikanten, met wie
de voorzitter sprak, beseften daarenboven nog allen, dat zoals Prins

uitdrukkelijk memoreerde, in de door hem bezochte streek „geen
enkele gemeente de hoevenaars (van de Maatschappij) met hunne
soms talrijke gezinnen kon missen zonder beneden het vereischte
zielental te geraken en, bij ontstane vacature, te niet te gaan: van
meer dan eene gemeente maakten zij omtrent de helft der Protestant-
sche bevolking uit". Daartegenover staan dan echter de talrijke
brieven die velen van dezelfde boeren en vaak dezelfde predikanten
naar de Permanente Commissie zonden en waarin om uitste] van

betaling werd gevraagd, brieven die een heel wat minder roos-

135) Volgens Barentsen, Het oude Kempenland, blz. 207, deed men zich in Oost-
Brabant tegenover vreemde bezoekers doorgaans mooier voor dan met de werkelijk-
heid strookte. Ook de welstand werd groter voorgesteld dan zij in werkelijkheid was.
Het onaangename placht men in gecamoufleerde vorm weer te geven. Toen mr
Loke  in   1858 het bedrijf  van  een boer bezocht  die  het zeer slecht ging, ontving
men hem, naar hij in zijn rapport van dat jaar berichtte, „netjes uitgedost en met
het meest opgeruimde gelaat in een huis, waar men de vloeren in kunstige figuren
met zand had bestrooid". In werkelijkheid stond men er aan de rand van de onder-
gang; enige maanden te voren was het laatste hoornvee verkocht en er was geen
mest meer aanwezig.
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kleurig beeld geven   dan het inspectieverslag   uit 1869. Enerzij(ls
kan het zijn, dat wij die brieven voor een deel met een korreltje
zout moeten nemen, anderzijds moeten we ook wel bedenken, dat
de rede van Prins evenals alle andere „aanspraken" tot de Algemene
Vergaderingen tevens als propaganda-materiaal voor de buiten-
wereld waren bedoeld. Vermoedelijk zal ook in dit geval de waarheid
wel in het midden gelegen hebben.
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HOOFDSTUK IX

DOORBRAAK VAN EEN NIEUWE MENTALITEIT

§ 1. Andere verhoudingen

Toen in de laatste helft van de vorige eeuw de schoolstrijd
de orthodox-protestanten en rooms-katholieken samendreef, en onder
de niet-orthodoxen enerzijds de lauwheid op kerkelijk gebied toe-
nam en anderzijds de richtingenstrijd scherpere vormen kreeg, begon
in steeds breder kring twijfel te rijzen, of de „strijd tegen Rome",
- mede gezien de soms langdurige predikantenvacatures als gevolg
van de onderlinge strijd 1 -, het moeizaam instandhouden van vele
kleine protestantse gemeenten in Brabant met behulp van kleine
boerenbedrijven nog wel noodzakelijk maakte. 2 Daarenboven kwam
toen het streven van de Maatschappij in botsing met de zienswijze
van een aantal predikanten in Brabant, van wie Dreesman, Van
Dissel, Carlier en Krol zich tot tolk maakten. Volgens hen woog
de ellende van velen der Maatschappij-boeren, op hun vaak nog
te kleine hoeven, niet op tegen het gekunstelde voortbestaan van
de vele kleine, labiele hervormde gemeenten, vooral als deze laatsten
bovendien de op die boerenbedrijfjes mislukte gezinnen ten laste
van de diaconie zagen komen. 3 Zij vroegen  zich  met  zorg  af,  of

1)   Hierop  werd ook gewezen  in de jaarrede  van   13  juni   1884:   ,1.   1884,   blz.   5-6.

Zie eveneens L 1880, blz. 13 en A.W., Ing. st. 1883, no. 67.
4   In 1883 schreef zelfs  ds  Th.   van Gogh enigszins mismoedig:   „'t Zou misschien
niet kwaad zijn enkele posten in de Meyerei totaal op te ruimen en in meer be-
teekenende gemeenten een goed centrum te kweeken": A.W., Ing. st. 1883, no 67.
Later zou blijken, hoe goed het was, dat men aan dit d6faitisme geen gehoor had
gegeven.
3)   Zo   schreef  in   1881 ds Carlier te Deurne naar aanleiding  van een gezin  dat  van
de Maatschappij de aanzegging had gekregen de hoeve te ontruimen: „Ik heb nu
weer een paar bezoeken gehad, die een mensch allesbehalve een verkwikking zijn.
Nu komen zij hier met de boodschap, dat Gij en Neomagus beiden zegt, dat de
diakonie verpligt is voor hen te zorgen! Maar, wat ter wereld, moeten en kunnen
wij doenb Wij kunnen niets doen, en al konden wij, moeten wij dan hier een huis-
houden houden, voor welks hoofd hier geen werk isv": A.W., Ing. st. 1881, no. 91.
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de opvolgers van die diaconie-klanten ook niet de weg van hun
voorgangers zouden  gaan.  Hun  cris de coeur 4 waren de uiting van
een sociale bewogenheid, die destijds botste op de instelling van de
„Heren van Welstand" die zich in de jaren zeventig bij hun bezoe-
ken aan de Maatschappij-hoeven beperkten tot - en uitputten in
„bemoedigende toespraken en minzame terechtwijzingen...  hier
en daar ook berispend en bestraffend zelfs". Verheugd over de
geslaagde ondersteuningen en niet dagelijks met de ondersteunden
zelf in aanraking komende, begrepen die ver-af zetelende heren niet
voldoende, dat de gezindheid der Maatschappij-boeren in de loop
der tijden veranderd was. We zullen wel niet erg veel waarde moeten
hechten aan de bewering van de predikant van Oyen in een nogal
emotionele brief   van    11    februari    1887,   dat het socialisme   ook   al

doordrong onder „de luidjes, die op een Maatschappij-hoeve
woon(d)en". Die uitroep stond kennelijk in verband met zijn direct
daaraan voorafgaande opmerking, dat genoemde „luidjes", als hij
niet voor hen in de bres stond, al spoedig de hoofden bij elkaar
zouden steken om hem het leven ondragelijk te maken. 5 Wat deze
predikant voor socialisme aanzag, was waarschijnlijk niet anders dan
een verandering in mentaliteit die zich uitte in een toenemend zelf-
bewustzijn en de wil als volwaardig medemens te worden erkend.
Overal in ons land, en waarlijk niet alleen in de kring van diegenen
die zich socialisten plachten te noemen, ontwaakte het inzicht, dat
zij die niet met aardse bezittingen waren gezegend en wier enige
kapitaal hun werkkracht was, niet langer als onmondig mochten
worden beschouwd. Onder deze omstandigheden is het begrijpelijk,
dat iemand die de Maatschappij-boeren nog ietwat dd(laigneus een-
voudig als „luidjes" betitelde, niet erg geapprecieerd werd door
diezelfde Maatschappij-boeren die genoeg hadden van de vaderlijke
voogdij van vroegere generaties.

Voorbij waren ook de tijden waarin een door de Maatschappij
van zijn hoeve verwijderde boer zich eerbiedig en zonder morren

4) A.W., Ing. st. 1879, no. 266 (met betrekking tot de boer op no. 18) brief van ds
Dreesman: „0, hebt de goedheid den ondersteunde tegemoet te komen!". Zie ook
Ing. st. 1884, no. 75a.
s) A.W., Ing. st. 1887, no. 346.
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„voor  Gods  wil"  boog. 6  Bij de teleurstelling  over zijn tegenspoed

waardoor hij het niet had kunnen bolwerken en, ondanks harde

strijd, op en met zijn hoeve alles had verloren, voegde zich bij
menige van zijn hoeve verwijderde boer het gevoel dat de Maat-
schappij hem in de steek had gelaten. Voor velen was die door
deftige heren vertegenwoordigde Maatschappij van Welstand met
haar grote grondbezit, over talrijke gemeenten verspreid, nog altijd
een rijke vereniging, van wie het enig doel was arme boeren-
gezinnen voort te helpen om op die wijze kleine hervormde ge-
meenten tegen ondergang te behoeden. Er leefde nog de herinnering
aan een tijd, waarin de Maatschappij er in liad berust geen betaling

te ontvangen voor het gebruik van haar hoeven, mits het daarop
geplaatste gezin maar daadwerkelijk het kerkelijk leven steunde.
Evenmin ook was men de tijd vergeten, waarin de Maatschappij

(volgens haar reglement   van 1834) haar huizen en landerijen  voor
een lage prijs verhuurde teneinde „kleine Protestantsche gemeenten
in stand te houden" en „hare ondersteunden...in hunne stand tot
gewenschte welvaart te laten komen".  Die  van 's morgens vroeg  tot

's avonds  laat  op hun boerderijen zwoegende boeren van omstreeks
1880 konden maar moeilijk begrijpen, dat die „rijke" Maatschappij,
daartoe door ledenverlies gedwongen, hun soms maar kleine pacht-
sommen dringend nodig had om liaar werk voort te zetten. Kwam
nu zo'n pachter, wegens wanbetaling van zijn hoeve verwijderd,
ten laste van de diaconie, dan waren hij en zijn predikant het er
dikwijls reeds spoedig over eens, dat de Maatschappij te kort was
geschoten door ondanks alles op pachtbetaling te blijven staan. Voor
de Permanente Commissie, aan wie dan door zulke predikanten
„hardheid" werd verweten, was het veelal volkomen onmogelijk
om nog achteraf vast te stellen, of de boer had gefaald door eigen
tekortkomingen of door omstandighe(len buiten zijn macht.

8) Zie bijv. nog A.W., Ing. st. 1886, no. 94: „Ik zal mij dan alleen overgeven aan
Hem, onzen Vader, die immers toch Zijne kinderen in den nood niet verlaten zal;
maar de toekomst is voor mij en de mijnen donker, doch misschien komt er juist
door deze duisternis eene flaauwe schemering om ons te verligten en voor gebrek te
bewaren". Ds Dreesman schijnt in zijn klachtschrijven ook deze tragedie te berde te
hebben gebracht. De betreffende boer was namelijk een schoonzoon van de pachter
op onderst. no. 18 te Nuenen en Dreesman, in wiens objectiviteit ds Th. van Gogh
geen groot vertrouwen had (Ing. st. 1879, no. 175), heeft vermoedelijk de inlich-
tingen die hem over deze mislukking bereikten, onvoldoende kritisch beoordeeld.
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Toen nu evenwel door een andere administratie, t.w. door de
instelling van districtsbestuurders die in geregeld contact stonden
met de in hun gebied wonende boeren, ook een betere communicatie
met de Permanente Commissie was ontstaan, konden door tijdig
ingrijpen vaak onnodige rampen worden voorkomen. Daarmee ver-
dwenen ook de klacliten over „wanbeheer" der Maatschappij ten
aanzien van de Maatschappij-boeren. De door de districtsbestuurders
voorgelichte Permanente Commissie kon voortaan voor het betalen

van pachten die door onvoorziene omstandigheden niet konden
worden voldaan, tijdig regelingen treffen al dan niet gepaard

gaande met zekerheidsstellingen.
Het    sinds 1880 bestaande contact   van de districtsbestuurders

met de in hun district gevestigde pachters leidde ook tot nieuw
daadwerkelijk medeleven. Na een eerste schuchtere stap in 1887/88
begon men weer aan pachters „mobiele ondersteuningen" (geld-
leningen) te verstrekken. 7 Ongetwijfeld  is die terugkeer  naar  de
onder mr Loke „verlaten weg" ook het gevolg geweest van de
agrarische crisis die in het laatst van de jaren zeventig als een
stormwind over Europa losbrak. Aan de zo ongekende opbloei van
de landbouw elders in den lande kwam toen een einde, vooral
tengevolge   van de stromen graan uit Amerika en sinds   1880   uit
Rusland. De crisis breidde zich snel uit, doordat de landbouwers
zich krachtig op de teelt van andere gewassen gingen toeleggen.
De daardoor veroorzaakte, de behoeften overtreffende produktie gaf
tot nieuwe afbraakprijzen aanleicling. Van de akkerbouw sloeg de
crisis op de weidebouw over. 8

Wel waren nu voor de Brabantse boeren de lage graanprijzen
een zegen, zodat de gevolgen van de crisis zich slechts in vermin-
derde  mate  in het werkgebied  van de Maatschappij openbaardeng,
maar hun veeteelt en boterbereiding werden nu bedreigd door de
opkomende margarine-industrie en het feit, dat Engeland zijn
boterimport ging beperken. De Maatschappij moest dan ook enkele

1) J. 1888, blz. 8, sub 3e; 1889, blz. 11 vlg, 1890, blz. 3; 1894, blz. 43; 1896, blz.
4 vlg. en 9, 1899, blz. 5 en blz. 42 vlg.
8) Sneller, a.w; blz. 83 vlg.
') J.  1887, blz. 3-4.
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huren tijdelijk verlagen 10, vooral ook omdat de overal dalende
pachten het gevaar deden ontstaan dat de beste pachters tegen
dezelfde prijs betere hoeven van andere grondeigenaren zouden
gaan betrekken. 11 De hoop, dat er ergens anders in den lande voor

de Maatschappij-hoeven nog andere kandidaten gevonden zouden
kunnen worden die financieel krachtig genoeg zouden zijn om zich-
zelf geheel in te spannen, ging geheel in rook op. De zonen van
eigen „huurders" werden derhalve thans met graagte aanvaard;
zij - en dikwijls ook hun ouders - kregen nu in voorkomende
gevallen de hulp, waarom zij en hun voorgangers in vroeger jaren
soms tevergeefs hadden gevraagd. Weldra hadden de tegen lage
rente verstrekte geldelijke voorschotten een zodanige omvang be-
reikt, dat in 1902 een voorstel de pachters op te wekken om zich
bij boerenleenbanken aan te sluiten, door het hoofdbestuur van de

hand gewezen kon worden met een beroep op het feit dat de Maat-
schappij zelf in feite reeds sinds jaren als een voorschotbank werk-
zaam was en dat daardoor volkomen aan de behoeften der pachters
voldaan werd. 12 Wij die weten, welk een enorme vlucht de boeren-
leenbanken vooral ten plattelande genomen hebben niet alleen
als instellingen van kredietverleningen aan de boerenstand maar
ook als spaarbanken, kunnen ons over dat antwoor(1 van het hoofd-
bestuur wellicht in hoge mate verbazen, maar we dienen wel te
beseffen, dat de eerste boerenleenbanken in ons land pas in 1897
waren verrezen en men vijf jaren later nog moeilijk kon voorzien
van hoe grote betekenis die banken zouden worden.

Misschien moeten wij het antwoord dat het bestuur in 1902 gaf
op het voorstel de pachters op te wekken zich bij boerenleenbanken
aan te sluiten, ook beschouwen als een gevolg van vrees, dat de
pachters, gezien hun betrekkelijk geringe getal, zelfs al hadden zij
de lust en bekwaamheid om in het beheer van boerenleenbanken

w)   J.   1887,  blz.   3  en  4.  Aan   aandrang  tot een algemene huurverlaging te komen
bood de Permanente Commissie weerstand, uitgaande van het standpunt dat de
huren over het algemeen toch al laag waren.
11) J. 1888, blz. 6.
12) Hypotheken werden verleend tegen 3% en geldleningen werden of renteloos of
tegen een rente van 2% verstrekt: A.W., Hoofdbestuur Not. 1888-1910, d.d. 4 juni

1896;  J.   1902,  blz. 15. Spoedig zouden  door  de  behoefte aan landbouwmachines  de
voorschotten nog belangrijk toenemen.
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een vooraanstaande rol te vervullen, daartoe door hun rooms-katho-
lieke omgeving toch niet in staat gesteld zouden worden, en als
protestanten in de bijna uitsluitend door rooms-katholieken beheerde
couperatieve banken in midden- en oost-Brabant onvoldoende aan
hun trekken zouden komen. De Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Bank te Utrecht was in Brabant alleen maar vertegenwoordigd in
de overwegend protestantse streken van het westen en noorden. 13
In de streken, waar de pachters van Welstand woonden, waren
alleen boerenleenbanken aangesloten bij de Couperatieve Centrale
Boerenleenbank te Eindhoven. 14  Naar deze banken zouden  dan
ook op den duur vele pachters van de Maatschappij uit eigen
beweging hun weg vinden, zonder dat zij daartoe eerst nog een
aansporing van het bestuur nodig hadden. Uiteraard kon de boeren-
]eenbank aan veel meer behoeften voldoen dan waartoe het hoofd-
bestuur in 1902 de Maatschappij nog zelf in staat had geacht.

Het optreden van de Maatschappij als krediet verlenende in-
stantie verhinderde evenwel niet, dat zij met strenge hand bleef
optreden tegen die pachters die door eigen schuld met hun betalin-
gen ten achter bleven. 15 Immers „achterstand (was) het begin van
alle kwaad" en de ervaring leerde, dat „op inhalen van eenmaal
verzuimde huurbetaling bijna niet gerekend kon worden". „Aan-
vankelijk gemis aan beleid, spaarzaamheid en ijver" leidde - vol-
gens  de  tot de Algemene Vergadering  van 1906 gehouden toespraak
- „langs de weg van achterstand tot leugen, bedrog en het zich
vergrijpen aan de eigendommen der Maatschappij". 16 Wel stuitte

13) Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Coope-
ratieve Centrale  Raiffeisen-Bank te Utrecht 1898-1948 (Utrecht   1948),   blz.   398.
Deze bank bezat overigens elders in den lande ook vestigingen in de overwegend
rooms-katholieke gebieden. Men zie: [Th. J Visser en T. R. Haverkamp,] 60 jaren
landbouw, krediet en organisatie; Coaperatieve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht
(Utrecht 1959), blz. 13.
14) Ph. C. M. van Campen, P. Hollenberg, F. Kriellaars, Landbouw en Landbouw-
crediet 1898-1948. Vijftig  jaar  geschiedenis  van  de  Couperatieve Centrale Boeren-
leenbank Eindhoven (z.p. - z.j.), de aldaar v66r het eerste deel opgenomen Kaart van
Nederland, aangevende de gebieden van verschillend bedrijfstype en de vestiging
van de aangesloten boerenleenbanken in deze gebieden, alsmede de op blz. 579-581
vermelde lijst van plaatselijke boerenleenbanken, aangesloten bij de Co6peratieve
Centrale Boerenleenbank te Eindhoven (met datum van oprichting) in Noord-
Brabant.
15)   J.   1904,  blz.   10.
16)   J.   1906,  blz.   4.

362



deze houding hier en daar op tegenstand bij pachters die maar niet
konden begrijpen, dat het werk van de Maatschappij, waarvoor
hoofdbestuur en pachters zich gezamenlijk inzetten, voor het over-
grote deel van hun pachtbetalingen afhankelijk was; de meerderheid
bleek echter in te zien, dat „humane en billijke voorwaarden mee-
brachten, dat zij ook stipt moesten worden nagekomen". 17  In deze

jaren groeide ook bij de pachters het besef dat zij door geregeld
hun pacht op te brengen alleen maar de belangen van de protes-
tantse gemeenten en niet die van particuliere grondeigenaren dien-
den. Dat besef verklaart ook de doorgaans goede verhoudingen
tussen hen en de leden van het Maatschappij-bestuur, in wie men
de ijveraars voor het gemeenschappelijke doel erkende. Het ge-
zamenlijke streven naar 66n en het zelfde doel leidde tot een gevoel

van saamhorigheid dat standsverschillen overbrugde.
Sinds 1895 ging men vooral de reeds bestaande bedrijven uit-

brei(len om de pachters daarvan te behoeden tegen de noodzaak
elders tegen hogere prijs land te moeten bijpachten. 18 In 1902 werd
daarenboven besloten, dat de Maatschappij zich voortaan in beginsel
zou beperken tot die gemeenten die van ouds werden ondersteund.
De reden van dit besluit was geldgebrek, want wel kon met vol-
doening worden geconstateerd, dat de Maatschappij inmiddels
self-supporting was geworden, maar het tot enkele honderden ge-
slonken ledental liet geen grote aankopen  meer toe. 19 Met enige
bitterheid werd dan ook in 1903 opgemerkt, dat de Maatschappij in
het toen afgelopen verenigingsjaar zelfs voor het eerst geld op
hypotheek had moeten opnemen, en dat bij de toenemende apathie
en laksheid, waar het gold een opkomen voor de zaak van het
protestantisme, „veel vragen vaak een welkom voorwendsel (was
geworden) om zoo goed als nooit te geven". 2° Gelukkig echter kroop

17) J. 1907, blz. 2.
18) J. 1896, blz. 9,1897, blz. 10,1898, blz. 11,1899, biz. 8 enz.
19)   J.    1902,   blz.    3.
20)  J.   1903,   blz.   3.   Verder  J.   1911,  blz.  2:  „We gaan voort . . ., weinig  of  niet  ge-
steund door het Protestantsche Nederland". De spreker (prof. Van der Vlugt)
schreef dit laatste o.m. toe „aan den waan, door de ontwikkeling van ons openbare
leven gevoed, als konden alle goede dingen worden verkregen, alle booze dingen
bestreden met „meetings" en „moties" ". Zie voor de toenemende onkerkelijkheid:
De Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie, blz. 13.
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ook hier het bloed waar het niet gaan kon, en in 1909 verklaarde
de voorzitter, dat het hoofdbestuur, diep onder de indruk van de
dringende aanvragen om hulp, tot de conclusie was gekomen „dat
de Maatschappij zich niet langer (mocht) opsluiten" en met behoed-
zaamheid naar verbreding van haar werkterrein zou gaan streven. 21

Terwijl ds Van Dissel en anderen zich bij voortduring ongerust
"bleven maken over de „tientallen jeugdige strevers naar Welstand

op de diverse Maatschappij-hoeven, oefende in het begin van onze
eeuw de opbloeiende nijverheid 22,  o.m.  in de omgeving  van  Eind-
hoven, een zodanige zuigkracht uit op de beschikbare werkkrachten,
dat in 1910 hier en daar de schaarste van personeel in de landbouw-
sector een zware last begon te worden. Vooral de jonge boeren-

gezinnen die nog niet over „eigen volk" konden beschikken, hadden
daaronder te lijden. 23 Bij dergelijke boerenbedrijven leidde  dit tot
overbelasting van de vrouw en moeder met alle daaraan onvermijde-
lijk verbonden gevolgen. 24  Nu  was  het  bij  een  in  1901  in  het
district Breda gehouden inspectie al opgevallen, dat daar vele
pachters met een groot kindertal juist meer werkkrachten ter be-
schikking hadden dan zij voor een behoorlijke uitoefening van het
bedrijf behoefden. Het hoofdbestuur had toen dan ook besloten
een poging te doen om pachters die werkkrachten te veel hadden,
en    hen die personeel behoefden, tot elkaar te brengen. 25 Blijkens
het jaarverslag van 1903 liep deze poging uit op een falikante
mislukking. De pachters die, naar men meende, werkkrachten
konden missen, reageerden niet op een tweemalen verzonden
circulaire. Blkbaar lee

1J fde   bij   hen nog steeds een reeds   in    1864
door mr Loke gesignaleercle tegenzin de eigen hoeve te verlaten
om bij anderen uit werken te gaan, ook al waren die anderen dan
eveneens Maatschappij-boeren, met wie toch en dat wel van de
oudste tijden af aan een geregeld contact onderhouden placht te

21) J. 1909, blz. 13.
22) G. Knuvelder, Vanuit Wingewesten, een sociografie van het Zuiden (Hilver-
sum  1930), blz.  27 vlg.
m)   J. 1910, blz. 10.
24) J. 1910, blz. 11: „Van de moeders in deze gezinnen wordt veel gevergd. Dat
netheid en zindelijkheid hieronder lijden behoeft dus ook geen verwondering te
wekken".
25)   J·   1902,   blz.   9  en   10.
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worden. 26 Eds protestanten te midden  van een overwegend katho-
lieke omgeving waren immers de bewoners der Maatschappij-
boerderijen voor intermenselijk contact vooral op elkaar aangewezen;
de katholieke boeren gingen met hun andersdenkende dorpsgenoten
wel om, Inaar zelden op een intieme voet. 27

Een andere oorzaak van de afwijzende houding ten opzichte van
de door het hoofdbestuur aangeboden arbeidsbemiddeling was
mogelijk ook het feit, dat men liever zo spoedig mogelijk zelf boer
op een eigen boerderij wilde worden in plaats van eerst nog tegen
een in die tijd bijzonder karig loon 28 bij anderen als knecht te gaan
werken. In elk geval deelt het jaarverslag van 1905 mee, dat vele
kinderen van pachters met aandrang verzochten op een hoeve van
de Maatschappij te worden geplaatst. Het bezit van zo'n boerderij
was  doorgaans een conditio  sine  qua  non  voor  een  huwelijk. 29

De Maatschappij van haar kant was gaarne bereid aan zonen van
pachters een hoeve te verpachten, wanneer er een vrij kwam, maar
eiste van haar kant, dat de nieuwe pachter getrouwd was met een
bekwame boerin. Gezien    het nog altijd geringe aantal protestantse
boeren in Brabant vonden huwbare pachterszonen in de meeste

gevallen een levensgezellin op een andere Maatschappij-hoeve,
waardoor tussen de pachters een steeds sterker bloedverwantschap
ontstond. 30

Bekend is, dat het altijd de mensen met durf en initiatief zijn
die het wagen de eigen geboortestreek te verlaten om elders een
nieuw bestaan op te bouwen. Verscheidene Maatschappij-boeren
die in de door de Maatschappij ondersteunde gemeenten waren ge-
importeerd, hebben herhaaldelijk getoond over genoemde karakter-
eigenschappen te beschikken. Wanneer anderen bij de pakken neer-
zaten, ontplooiden zij nieuwe initiatieven. Zo ging Leendert Colijn

m)  A.W.,  Inspectierapport   1864,   fol.   1:   „het   zwak,   dat  men zich minder gaarne,
als ondergeschikt, onder vreemden begeeft". Reeds  in het Inspectierapport van  1830,
fol. 15, werd opgemerkt: „De ondersteunden beginnen elkander reeds te kennen en
op te zoeken".
27) Barentsen, a.w., blz. 76.
28) Barentsen, a.w., blz. 132 (in 1911 nog f 0,75 per dag in de zomer en f 0,50 per
dag in de winter).
29) Barentsen, a.w., blz. 137.
30) Men zie de kwartierstaat Rijken op de volgencle bladzijden.
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(op ondersteuning no. 127 te Eersel) in een tijd van veevoedergebrek
helemaal uit liet land van Heusden kaf halen en Adrianus van
Heyst (op no. 99 te Aarle) zag er niet tegen op om vroeg in de
morgen, op ten minste drie uren afstand van zijn bedrijf, met kar
en paard uit de Peel mest te gaan halen, waarvan hij dan nog een
deel    verkocht. 31    Nu was blijkens het inspectierapport    uit    1848
genoemde Van Heyst niet alleen een ambitieus man, maar daaren-
boven beschikte hij over een ijzersterk gestel, zodat hij zulke tochten
ondernemen kon zonder dat - overigens tot verbazing van de
inspecterende heren - de bewerking van zijn land er maar enigszins
onder ]eed. 32

EEN VOORBEELD VAN TOENEMENDE BLOEDVERWANTSCHAP
ONDER DE PACHTERS

Kwartierstaat van:

I. la.  Cornelis Adrianus Sebregt Rijken, geb. Deurne 26 aug. 1924.
lb.  Adrianus Cornelis Sebregt Rijken, geb. Deurne 28 nov. 1926.
lc.  Clasina Catharina Adriana Rijken, geb. Deurne 24 nov. 1928.

II. (Ouders)
2. Sebregt Adriaan  Rifken, geb. Boxmeer   10  nov. 1897, landbouwer op onder-

steuning no. 250 te Deurne en chauffeur, t ald. 23 sept. 1969; tr. Deurne
28 juni  1923

3.   Adriana Huizing, geb. Deurne 28 maart  1903.

31) A.W., Insp Rapport 1857 (no. 215). De zoon van Adr. van Heyst maakte in
1869 ook nog dergelijke tochten van Deurne naar Helmond: Ing. st. 1869, no. 108.
82)   Hij   behoorde  tot de boeren,   die   in de jaren 1857-1867 zeer profiteerden   van
een besluit, volgens hetwelk (op het voorbeeld van Drenthe) in de Peel 1000 A
1200 bunder heide tussen Asten, Deurne, Venray en Horst afgebrand en na licht
omploegen met boekweit bezaaid werden. Men kon de afgebrande grond voor een
termijn van 4 jaren voor gemiddeld f 8,- per bunder pachten: A.W., Inspectie-
rapport  1859.  In 1860 werclen  bij een inspectiereis duizenden bunders  met in volle
bloei staande boekweit gezien, die „overal in de omliggende gemeenten sinds eenige
jaren een rijke  bron van welvaart" opleverden: A.W., Inspectierapport  1860,  fol.  12.
In   1867 werd echter gerapporteerd,  dat genoemde boekweitteelt afnam doordat  de
pachten werden verhoogd, terwijl de grond uitgeput geraakte: A.W., Inspectie-
rapport  1867,  fol.   17.
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III. (Grootouders)

4.    Cornelis  Rijken, geb. Hapert  14  juni 1871, landbouwer, t Deurne 4 maart
1947; tr. ald. 28 sept. 1896

5.  Clasina van Kampen, geb. ald. 12 jan. 1875, t ald. 15 juni 1949.
6. Adriaan Hitizing, geb. Deurne 27 sept. 1863, landbouwer op onderst. no.

162 te Deurne, t a]d. 25 okt. 1949; tr. ald. 13 mei 1891
7. Catharina Everdina van Kampen, geb. Deurne 7 april 1870, t ald. 6 dec.

1954.

IV. (Overgrootouders)
8.  Adriaan R#ken, geb. Loon op Zand 13 sept. 1834, landbouwer op onderst.

no. 176 te Hapert, later wever te Nuenen op onderst. no. 234, t Velddriel
30 jan. 1915; tr. Nuenen 21 febr. 1867

9. Helena Beenen, geb. Rossum 25 okt. 1836, t Nuenen 25 april 1892.
10.    Sebregt  van Kampen,  geb.  Loon op Zand 12 maart 1837, landb. op onderst.

no. 80 te Deurne, t ald. 9 okt. 1910; tr Deurne 7 mei 1869
11.    Hendrikje  Huizing, geb. Vlierden  29  juni  1845, t Deurne  15  jan.   1905.
12. Harmen Huizing, geb. Wildervank 30 sept. 1831, landb. op onderst. no. 162

(de „Seilberg") te Deurne, t ald. 24 sept. 1920, tr. Aarle-Rixtel 27 maart
1856 *

13. Arnolda Josina van Heyst, geb. Loon op Zand 8 maart 1833, t Deurne
8  mei   1892.

14. = 10.

15. = 11.

V.             (Bet-overgrootouders)  * *
16. Adriaan Rijke (zn. van Adrianus en Anna Geene), ged. Loon op Zand 3

april 1803, landb. op onderst. no. 148b te Bladel, t ald. 12 nov. 1870; tr.
Loon op Zand 19 aug. 1830

*)   Uit dit huwelijk 13 kinderen, onder  wie - behalve  no. 6, hierboven vermeld -
a. Harm Huizing, geb. Deurne 1 febr. 1868, landbouwer op onderst. no. 172 te

Someren, t ald. 23 dec. 1918; tr. St. Michielsgestel 3 jan. 1896 Maria van
Heyst,  geb.   ald. 11 maart   1867, t Someren  27  dec.   1931,  dr. van Mathijs  en
Anna Jacoba Wynands en kleindochter van Adrianus van Heyst en Maayke van
Kampen (kwartierstaat no's 26 en 27).

b. Pieter Huizing, geb. Deurne   13  febr. 1869, landb. op onderst.  no.   288 te Aarle
Rixtel („De Hemel"), t aid. 27 nov. 1953; tr. Deurne 28 mei 1900 Aaltie
Petrondla van Kampen, geb. Deurne   13   aug.   1871, t Aarle-Rixtel 20 maart
1958,  dr. van Sebregt en Hendrikje Huizing (kwartierst.  no's  10  en  11).

c.    Barendina  Huizing, geb. Deurne  13  nov.   1870,  t  ald.  19  sept.  1961; tr. Deurne
2  maart 1905 Adrianus van Heyst,  geb. St. Michielsgestel   12  febr. 1869, landb.
op onderst. no. 276 te Deurne, t ald. 16 dec. 1939, zn. van Mathijs en Anna
Jacoba Wynands (zie onder a).

d.     Arnoldus  Huizing, geb. Deurne   14  febr. 1874, landb. te Eersel op onderst.   no.
118, t ald. 7 maart 1956, tr. 10. St. Michielsgestel 13 juli 1906 Anna ]acoba
van Heyst, geb. ald. 12 okt. 1872, t Eersel, dr. van Mathijs en Anna Jacoba
Wynands (zie onder a).
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17. Geertruy Dekkers (dr. van Hendrik en Dingena van der Ley), ged. Loon opZand 25 jan. 1809, t Bladel 20 aug. 1859.
18. Cornelis Beenen (zn. van Gerardus en Maria van der Zalm), geb. Rossum

20 sept. 1809, landbouwer te Rossum, later wever te Nuenen, op onderst.
no. 140, t ald. 20 maart 1896; tr. Nuenen 26 juni 1834

19. Dirkje Ortelee (dr. van Frederik en Helena Hulst), geb. Sprang 27 febr.
1814, t Nuenen 28 dec. 1877.

20.  Pieter van Kampen (zn. van Aart en Clasina Snaphaan), ged. Loon op Zand
22 aug. 1802, aanvankelijk bakker ald., daarna landbouwer op onderst. no.
80   te  Deurne,   t  ald.   5   mei   1860; tr. Sprang   1   okt.   1829

21.  Catharina Haverhals (dr. van Sebregt en Adriana van Vuuren), geb. Sprang
23 sept. 1806, t na 7 mei 1869.

22. Evert Harms Huizing (zn. van Harm Hendriks en Hendrikje Hendriks
Boon), geb. Wildervank 25 febr. 1799, landb. op onderst. no. 94 te Vlierden,
t ald. 2 juni 1861; tr. 20. Wildervank 13 jan, 1834

23. Aaltje Harms Baas (dr. van Harm Andries en Geesje Wiegers Dam), geb.
Giethoorn 20 dec. 1803, t Deurne 16 febr. 1883.

24.   =  22.  Tr.   10.  Wildervank  5  mei  1828
25. Berentie Doewes de Groot (dr. van Doewe Hendriks en Fokje Lammers),

ged. Wildervank 7 nov. 1790, t Wildervank 25 aug. 1832.
26. Adri ;is van Heyst (zn. van Mathijs en Arnolda Josina Johanna Slingsbie),

geb.  Waalre 3 april 1809, landb. op onderst.  no.   99 te Aarle-Rixtel, 1 Heeze
25  dec.  1897;  tr.  Loon  op  Zand  15  dec.   1832

27. Maayke van Kampen (dr. van Aart en Clasina Snaphaan; vergelijk no. 20),
geb.  Loon op Zand  6 mei  1804, t Aarle-Rixtel  29  nov.  1872.

28. = 20.
29. = 21.

30. = 22.
31. = 23.

e. Wilhelmina Hitizing, geb. Deurne 16 dec. 1875, t, tr. Deurne 14 sept. 1904
Hubert Alphons van Heyst, geb. St. Michielsgestel 26 aug. 1876, landb. te
Hoogeloon op onderst. no. 314, t aid. 7 sept. 1947, zn. van Mathijs en Anna
Jacoba Wynands (zie onder a).

N.B.  Mathijs van Heyst (zn. van Adrianus en Maayke van Kampen; zie onder a),
geb. Zwaluwe 5 febr. 1837, t St. Michielsgestel in 1925, was ald. landbouwer op
onderst. no. 181. Hij tr. Deurne 23 febr. 1865 Anna Jacoba Wyna,ids, geb. Deurne
12 aug. 1845, t St. Michielsgestel 18 maart 1903.

De in de kwartierstaat en aantekening vermelde genealogische gegevens zijn ten
dele ontleend aan de talrijke genealogische dossiers met betrekking tot de families
van de pachters van Welstand, welke dossiers samengesteld en nagelaten zijn door
de heer S. A. Rijken te Deurne (kwartierstaat no. 2) en mij door mevr. A. Rijken-
Huizing met grote welwillendheid ter inzage werden gegeven.

* *)   Uit de onder V volgende opstelling blijkt,   dat er onder   de   32   oud-bet-over-
groot-ouders slechts 20 verschillende personen waren.
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Voor ons is die verbazing kenschetsend, want zij verklaart, waarom
andere boeren niet dezelfde initiatieven ontplooiden en op welke
moeilijkheden men blijkbaar stuitte, wanneer men ter bestrijding
van het mestprobleem de nodige meststoffen van elders probeerde
te betrekken. Reeds in een door hem geschreven boekje Het ontiverp
der Maatschappij van Weldadigheid toegepast op de Provincie
Noord-Brabant had ds Van Heusden erop gewezen, dat de afgeslo-
tenheid der Brabantse dorpen de aanvoer van mest en daardoor de
ontginning van de onmetelijke heidegronden, alsmede het tot groter
bloei brengen van de landbouw aldaar, vrijwel onmogelijk maakte.
In dat werkje had hij dan ook gepleit voor liet graven van vaarten
als het middel b- uitstek „om den landbouw in Noord-Brabant

1J
.

tot de hoogste volkomenheid te brengen, want langs zulke vaarten

zouden de nodige meststoffen aan- en de landbouwprodukten
afgevoerd kunnen worden. 33  Van  het  door  ds Van Heusden  nog
nader uitgewerkte plan is echter niets gekomen en de Brabantse
boer is dan ook met het mestprobleem blijven worstelen, totdat door

de aanleg van goede wegen het Brabantse platteland opengelegd
werd. Toen konden de afvalprodukten der grote steden eindelijk
ook de Brabantse zandgronden bereiken. Later, toen het vervoer per
trein over grote afstanden mogelijk werd, kon ook op grote schaal

kunstmest aangevoerd worden, met het gevolg dat nu voor de
Brabantse landbouw het mestprobleem definitief opgelost  werd 34
en de potstallen konden verdwijnen.35 Ontginning van ongeculti-
veerde grond werd nu ook krachtig aangevat. De Maatschappij
begon in samenwerking   met   de   in 1880 gestichte Nederlandse
Heide-Maatschappij uitgestrekte woeste gronden te Bladel en Neter-

38) In dit opzicht bracht het graven van de Zuid-Willemsvaart ook een grote ver-
betering voor de aanliggende dorpen: Van Iterson, a.w., blz. 5.
34) De Maatschappij zorgde betreffende deze zaak voor degelijke voorlichting: J·
1905, blz. 4 en 13. In 1906 kon reeds gewezen worden op de gunstige toestand van

de  landbouw  in het werkgebied  van de Maatschappij:  J.  1906.
u)   In   1923 werd echter nog geconstateerd,   dat  zich  met  name  in de omgeving  van
Breda nog vele potstallen bevonden. Wel streefde de Maatschappij ernaar deze pot-
stallen op de Maatschappij-hoeven te vervangen door (moderne) „grupstallen",
inaar men stuitte op de hoge bouwkosten. Het opruimen der potstallen werd sterk
bevorderd door het Melkbesluit van 1925 dat het slijten van melk, afkomstig uit
potstallen, verbood: A.W., Hoofdbestuur, Not. 1911-1934, 20 nov. 1923 en 25 nov.
1925.
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sel, Hoogeloon, Hapert en CAgteren en elders tot ontginning te
brengen en ten dele te bebossen. 36

Deze geheel nieuwe ontwikkeling leidde ertoe, dat landbouw en
veeteelt in het werkgebied van de Maatschappij nu dezelfde hoogte
bereikten als elders  in den lande. 37 Was de agrarische opbloei in
de  jaren  na   1850 nog grotendeels voorbij gegaan  aan de boeren  in

dat  werkgebied,   in het krachtige herstel  dat de landbouw  na   1895
beleefde, namen nu ook die boeren deel. 38 In de jaarvergaderingen
van Welstand van 1906 en 1907 konden juichtonen aangeheven
worden over de gunstige toestand van de landbouw ten gevolge

van de hoge vee- en zuivelprijzen en goede oogsten; in 1910 kon
zelfs worden gerept  van de bloeiende toestand der Maatschappij. 39
Kunstmest en (cooperatieve) boterfabrieken e.d. hadden de welvaart
van de Maatschappij-boeren belangrijk doen stijgen, met het gevolg,
dat de opbrengst van de hoeven groter was en de pachters bij de
betaling van hun pachten nu ook op veel minder moeilijkheden
stuitten. Helaas leidde die opbloei ook tot hogere grondprijzen,
waardoor de Maatschappij minder aankopen kon dan zij graag had
geivenst. 40

§ 2. Boeren-organisaties

De nieuwe mentaliteit die in het laatste kwart van de vorige eeuw
ook doorbrak in de kringen van Welstand, vond daarenboven haar
neerslag in het streven om tot een eigen organisatie van de Brabantse
boeren te komen en hen door het stichten van couperaties een

:m) 1. 1900, blz. 8, 1902, biz. 9, 1903, blz. 8, 1905, blz. 12; 1908, blz. 5; 1909, blz.
5, 1910, blz. 5.
87)  In  1915 werd zelfs geklaagd  over  een  te c,r·ervloedig aantal weiden in Brabant:
A.W., Perm. Com., Not. 1914-1929, d.d. 29 maart 1915.
38) Sneller, a.w., blz. 89 vlg. en 93 vlg. Voor uitvoerige gegevens over de geschie-
denis  van de landbouw  na   1898 Van Campen, Hollenberg en Kriellaars, Landbottiv
en  Landbouwcrediet   1898-1948,  blz.   12 vlg, Visser  in  60  »en landbotiw, krediet
en   organisatie.  hoofdstuk  I,   blz.   9 r,lg., Knuvelder, Vanuit Wingelvesten, hoofdstuk
III, blz. 43 vlg. en De Ki,k, 1\Tederiand op de bretiklijn Rome-Reformatie, blz.   132
Vlg.

39) Zie ook J. 1906, blz. 3, 1907, blz. 2 en 1910, blz. 2 en 9.
10)   J.   1910,   blz.   10  en   14.
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grotere onafhankelijkheid te verlenen. Daar in het boerenleven geld

geen belangrijke rol speel(le, maar zij de produkten van hun
bedrijf, met name boter, als ruilmiddel voor aankopen plachten te

gebruiken, waren zij vaak aan de winkeliers met handen en voeten

gebonden. De prijs van hun boter werd veelal niet bepaald door
de kwaliteit ervan, maar door de hoeveelheid winkelwaren, vee
voeder, of kunstmest die zij wensten te kopen. Vijandschap van
de leverancier betekende voofl32-lagere boterprijzen, en wanneer
het de boer slecht ging, vie] hij niet zelden in handen van winkeliers,
graankopers en fabrikanten die hypotheek op zijn bezit namen en
hem clan geheel in hun maclit kregen. Wie zich toelegde op het
kalvermesten werd dikwijls het slachtoffer van geslepen opkopers
die tegen lage prijs opkochten wat zijzelf tegen veel hogere prijs
weer elders verkochten.

Er is over de slechte sociale positie van de Brabantse boeren in
de vorige eeuw en de pogingen hen daaruit op te heffen zeer veel
geschreven 41,   maar  men   vindt   in   al die geschriften nauwelijks

melding gemaakt van de in Brabant woonachtige protestantse
boeren. De meesten van hen waren pachters van Welstand, en het
is niet onbegrijpelijk, dat zij aan de aandacht van hen die geschreven
hebben over de boeren in Brabant, ontsnapt zijn. Hoe belangrijk
die pachters ook zijn geweest voor het protestantse leven in het
werkgebied van de Maatschappij, hun aantal was, in vergelijking
met het getal boeren van rooms-katholicke huize, bijzonder gering.
Daardoor is het bijvoorbeeld ook te verklaren, dat ik bij mijn na-
speuringen in de literatuur niets kon vinclen met betrekking tot de
vmag, of de protestantse boeren en boerinnen in Brabant zich
wellicht ook door hun klederdrachten van hun katholieke dorps-
genoten hebben onderscheiden. Toen ik daarover voorgelicht was
door mevr. Rijken-Huizing te Deurne en mevr. Van Heystile

"Leeuw te Vierlingsbeek, en zij mij de „protestantse mutsen van
haar moeders getoond hadden, waardoor dezen zich bij haar zon-
dagse dracht, evenals andere protestantse boerinnen, onderscheiden

41) Men zie o.a. Van Velthoven, Stad en Afeierij van 's Hertogenbosch, dl. II, blz.
179, 195 vlg.; Hollenberg, Gerlacits van den Elsen, blz. 19 vlg.; J. J. Wintermans,
Geschiedenis van den Noordbrabantschen Boerenbond NCB ('s-Hertogenbosch
1946).
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hadden van haar vrouwelijke rooms-katholieke plaatsgenoten met
haar poffers, bleek mij dat deze mededelingen zelfs volkomen on-
bekend waren bij het Rijksmuseum van Volkskunde te Arnhem.

Onder deze omstandigheden is het ook volkomen begrijpelijk, dat
in het Noordbrabantsch   Dagblad  van 24 februari   1896 de bekende
pater-Norbertijn Gerlacus van den Elsen die men later vooral in
rooms-katholieke kring zou roemen als d& emancipator van de Noord-
brabantse boerenstand, eenvoudig alle Brabantse boeren over een
kam scheren kon door te stellen, dat zij niet opgewassen waren
„tegen de concurrentie van geraffineerde kooplieden, kapitalisten,
beursmannen, groothandelaars, industrieelen, joden en vrijhande-
laars". Geleerde mannen die tijd en geld beschikbaar hadden,
moesten naar zijn mening voor die boeren in de bres springen, -
niet door het schrijven van artike]en die de boer toch niet verstond
-, maar door daadwerkelijk optreden, door de boer te benaderen,
het boerenbedrijf aan te leren, de klachten en eisen van de boer
aan te horen, zijn vertrouwen te winnen, hem goede raad te geven,
liem te begeleiden in het werk, enz.

Men kan het Van den Elsen onmogelijk euvel duiden, dat het
hem blijkbaar volkomen ontgaan is dat sinds de oprichting van de
Maatschappij van Welstand die Brabantse boeren die tot haar
„ondersteunden" en pachters behoorden, tot diep in de jaren zestig
steeds van de zijde van het bestuur begeleid, voorgelicht, aanhoord
en gesteund waren, hetzij bij de inspectietochten hetzij door de
daartoe door het bestuur aangewezen plaatselijke administrateurs.
In de jaren zeventig was door de omstandigheden die prof. Prins
in zijn toespraken tot de Algemene Vergaderingen van 1880 en 1883
zou schetsen, de zorg voor die boeren ernstig verwaarloosd, maar
sedert de instelling van de districtsbestuurders die tot taak hadden
in voortdurend contact te staan met de pachters in hun districten,
was die zorg weer sterk geactiveerd. In de Permanente Commissie
zaten de door Van den Elsen gewenste „geleerde mannen" die hun
tijd en het geld van de Maatschappij ter beschikking stelden waar
dat noclig was om de pachters te helpen. Er waren onder de
Brabantse leden van de Maatschappij van Welstand verscheidene
personen die lid waren van de Noordbrabantse Maatschappij van
Landbouw, waaraan Van den Elsen verweet, dat het een liberale,
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neutrale instelling was van „deftige heren, landjonkers, notarissen
en andere liefhebbers van het agrarisch bedrijf" die z.i. niets voelden
voor samenwerking met de kleine, schamele boeren en zich slechts
bekommerden om de landbouw en niet om de landbouwers, en
allerminst om hun geestelijke en godsdienstige behoeften. 42 Weder-
om blijkt uit die zienswijze, dat Van den Elsen het werk van de
Maatschappij van Welstand volkomen over het hoofd zag. Immers
van de zijde van de Permanente Commissie werd op grond van
art. 2 van het reglement, dat de aankweking der christelijke begin-
selen en van een protestantse geest bij de pachters en hun huis-
genoten eiste, via de plaatselijke predikanten nauwlettend op het
godsdienstig leven der pachters aclit geslagen. Van hen werd ver-
langd, dat zij door hun kerkelijk leven steunpilaren zouden zijn
van de hervormde gemeenten, tot welker ondersteuning zij op hun
boerderijen waren geplaatst.

Ook de klachten van Van den Elsen, dat de Brabantse boeren
krachtens het vigerende pachtstelsel volkomen overgeleverd waren
aan de grondeigenaren en in een voortdurende vrees moesten leven
bij het einde van de pachttermijn willekeurig van hun hoeven
verwijderd te zullen worden, om dan door anderen te worden
vervangen die bereid waren een (nog) hogere pacht te betalen, gold
niet voor de pachters van Welstand. Ik wees er al op, dat bij
onderhandelingen over pachtprijsverhogingen de Permanente Com-
missie niet zelden de zwakste partij was, omdat zij heel goed besefte,
dat het haar de grootste moeite zou kosten voor de oude, vertrouwde
pachter een geschikte plaatsvervanger te vinden. Zij wilde de Maat-
schappij-hoeven juist bemannen met boeren die een blijvende steun
voor hun plaatselijke hervormde gemeenten zouden zijn en begreep
evenals de betreffende pachters maar al te goed, dat het met het doel
van de Maatschappij volkomen in strijd was, wanneer louter om
financiele redenen een vaak groot boerengezin aan zulk een ge-
meente zou worden onttrokken. Van willekeurige onttrekking van de
grond aan daarop gezeten pachters, alleen om een hogere pacht
binnen te kunnen halen, heb ik dan ook in het archief van de
Maatschappij van Welstand geen enkel bewijs kunnen vinden.

42) Hollenberg, a.w., blz. 29 vlg.
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Temidden van de rooms-katholieke boeren namen de pachters
van Welstand dus een geheel eigen plaats in. Dit verklaart, dat
over de actie van pater Van den Elsen ter bereiking van zijn idealen
niets in het archief van Welstand terug is te vinden. Wel zal een
aantal leden der Maatschappij zich ernstig gestoten hebben aan de
strijd van de pater tegen de Noordbrabantse Maatschappij van
Landbouw. Over deze strijd, waarin Van den Elsen zich een fel en
bijzonder handig politicus betoonde, - zodanig dat zelfs bewonde-
raars van hem hebben opgemerkt, dat zijn optreden niet geheel vrij
is geweest van zeker fanatisme en dubbelhartigheid en zijn strijd-
methode „wellicht niet altijd billijk" kon worden genoemd 43  -,  is
reeds zo veel geschreven, dat ik door deze strijd te schetsen alleen
maar in herhaling zou vervallen. 44  Ik zal dat nalaten, ook omdat
zoals reeds gezegd die strijd aan de Maatschappij van Welstand
zelf voorbij gegaan is en dus in haar geschiedenis geen rol heeft
gespeeld.

Bij de Maatschappij-boeren bestond echter eveneens een grote
behoefte tot hechte aaneensluiting in couperatieve verenigingen.
Ook voor hen waren couperatieve zuivelfabrieken dringend nood-
zakelijk om een geregelde afzet van melk en boter tegen behoorlijke
prijs te verzekeren, ook zij streefden naar middelen om tot gemeen-
schappelijke inkoop van voederartikelen en kunstmeststoffen te ko-
men, opdat zij verzekerd zouden zijn van goede kwaliteit tegen
billijke prijs. Maar hun geringe getal maakte het onmogelijk daartoe

eigen plaatselijke verenigingen op protestants-christelijke grondslag
te stichten. Toen eenmaal in 1896 onder de bezielende leiding van
Van den Elsen de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond opge-
richt was, als algemeen christelijke organisatie, openstaande voor alle

"boeren die „in Christelijken geest God, huisgezin en eigendom
erkenden en eerbiedigden   en „geen ergerlijk leven leidden", 45
hebben vele pachters van Welstand zich bij de N.C.B. aangesloten.
Later, in 1914, toen de N.C.B. omgezet werd in een „Roomsch-

48)   Hollenberg,  a.w.,  blz.   65   en   109.
44) Men zie naast de in noot 41 genoemde werken hierover ook P. J· van Loon,
Honderd jaren Maatschappijvan Landbot,w in Noord-Brabant, 1851-1951 (Am-
sterdam   1951),   blz.   49   vlg.
45) Wintermans, a.w., blz. 158.
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Katholieke Vereeniging van den Boerenstand", konden zij als ge-
lovige protestanten nog slechts als contribuerend of hospitant-lid
toegelaten worden, maar zij die voor die wijziging al werkend of
stemgerechtigd lid waren, bleven in hun verworven rechten gehand-
haafd; ten aanzien van de met de N.C.B. in nauw verband staande
cooperaties bleef ook voor protestanten het gewone lidmaatschap
openstaan. 46 Nog tegenwoordig zijn  heel wat pachters der  Maat-
schappij lid van de N.C.B. op grond van art. 5 B van de statuten
van deze katholieke boerenorganisatie (z.g. B-lid), in de vergaderin-
gen waarvan zij, ook al hebben zij daarin geen stemrecht, soms
aardig hun mondje hebben weten te roeren. Enkele pachters van
Welstand hebben, zo werd mij verzekerd, zich een zekere faam
verworven door in gevallen, waarin hun rooms-katholieke bedrijfs-
genoten uit eerbied voor de geestelijke adviseur zwegen wanneer
diens mening van hun eigen inzicliten afweek, zelf zonder enige
schroom in te gaan tegen de zienswijze van de eerwaarde heer,
wanneer zij het daarmee evenmin eens waren. Dan volgde na
de vergadering menigmaal een dankbare handdruk van hen die
het woord niet hadden durven voeren. Aan het lidmaatschap van
de N.C.B. - zij het als Blid - hebben de pachters van de Maat-
schappij ongetwijfeld vee] te danken gehad, evenals aan het lid-
maatschap van de bij die N.C.B. aangesloten plaatselijke cooperaties.
Toen na de Tweede Wereldoorlog in verscheidene plaatsen ook
afdelingen van de Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw
werden opgericht, zijn daarvan verscheidene pachters van de Maat-
schappij van Welstand lid geworden. 47

'8) Wintermans, a.w., blz. 166 vlg. Door deze reorganisatie kwam ook het Land van
Maas en Waal bij het werkgebied van de N.C.B.
47)  J.   1949,  blz.  4.
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HOOFDSTUK X

HET BESTUUR IS DE MOEILIJKHEDEN TE BOVEN

§ 1. Bestuitrsivisselingen

Na al de problemen waarmee het bestuur in de voorgaande jaren
was geconfronteerd, was het sedert het midden van de jaren tachtig
in rustiger vaarwater gekomen.   In de Algemene Vergadering van 23
juni    1886 te Arnhem   kon prof. Prins een woord van „dankbare

.b]ijdschap" laten horen. „Daar liggen , zei hij toen, „moeilijke jaren
achter ons. Er was in den boezem onzer Protestantsche Vereeniging
over de methode van beheer tweespalt ontstaan, waardoor het hoofd-
bestuur belemmerd werd in zijn doel en deze jaarlijkse samenkom-
sten soms een tooneel opleverden van min of meer heftigen strijd.
De taak van den voorzitter was in die dagen alles behalve benijdens-
waardig. Zijn onpartijdigheid werd niet zelden op zware proef ge-
steld, en het kostte metterdaad eenige inspanning om bij onze ge-
meenschappelijke beraads]agingen de vereischte orde te bewaren,
zonder aan de even onmisbare vrijheid te kort te doen". Maar in
diezelfde vergadering kon hij met vreugde vast stellen: „De klach-
ten zijn verminderd of hebben opgehouden te bestaan en de vroege-

re klagers zijn voor een goed deel onze getrouwe medewerkers ge-
worden 1. . . Het onderlinge vertrouwen is hersteld, veler samenwer-
king is herwonnen...en toen in het begin dezes jaars het kwart
eener eeuw verloopen was, sedert de Heer Neomagus zich als
amanuensis aan onze Maatschappij verbonden had, werd, volgens
het cenparig besluit des Hoofdbestuurs, aan hem, nevens onzen op-

1) Spreker doel(le hier kennelijk op de predikanten Carlier en Krol die blijkens
verscheidene brieven uit die tijd veel steun aan de Maatschappij verleenden. Daar-
entegen bleef ds Van Dissel hardnekkig tegen de Maatschappij ageren: A.W.,
Hoofdbestuur, Not. 1888-1910,  d.d.  27  mei 1891 (nieuw voorstel om boerenzonen
op te leiden tot een ambacht en hen te helpen zich te vestigen als ambachtsman).
De  kritiek  van  ds Van Dissel bewerkte,  dat  in   1893 de Vereeniging ter bevordering
van Protestantsche Belangen in den Ring Medemblik haar banden met de Maat-
schappij van Welstand verbrak: Ing. st. 1892/93, letter B, no. 225.
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rechten dank, een stoffelijk bewijs van aller tevredenheid geschon-

ken". „Post nubila lux" (na duisternis licht), riep de spreker uit! 2
Enkele jaren later zou Neomagus dat latijnse spreekwoord nog

eens, wat hem zelf betreft, kunnen onderschrijven. Nadat hij in
1887/8 wegens ziekte van ds Vorstman het boekhouderschap al
enige tijd waargenomen had, werd na Vorstmans overlijden in ok-
tober 1888 voorlopig geen nieuwe boekhouder benoemd, maar bleef
Neomagus met de waarneming van die functie belast 3, totdat de Al-
gemene Vergadering   van    15   juni    1892 te Utrecht de Bredase   ad-

vocaat en procureur mr H. R. van Maasdijk tot boekhouder be-
noemde 4. Laatstgenoemde   zou zich jegens de Maatschappij   zeer
verdienstelijk maken door haar administratie op moderne leest te
schoeien. 5 Aldus legde hij de basis voor een beheer, waarop latere

generaties met succes voortgebouwd hebben.
In  februari   1893  gaf  de  toen ruim 78-jarige prof. Prins  de  wens

te kennen het voorzitterschap wegens gevordercle leeftijd te mogen
neerleggen. De Algemene Vergadering van 2 juni 1893 te Zutphen
verleende hem het honorair lidmaatschap van het bestuur der Maat-
schappij en koos tot zijn opvolger de Amsterdamse hoogleraar in de
theologie, prof. dr. J. Knappert. 6 Deze overleed echter reeds binnen
vier maanden na zijn benoeming en nog voordat hij zijn functie
had kunnen aanvaarden. Als nieuwe voorzitter werd toen in de
Algemene Vergadering   van   24   mei   1894 te 's-Gravenhage gekozen

2)  J.  1886, blz. 2 vlg.
3) J. 1889, blz. 22; 1890 blz. 8 en 10; 1891, blz. 17-18; 1892, blz. 18-188.
4) Mr Henri Robert van Maasdijk (1866-1942): Ned. Patriciaat, jrg. XXXVII (1951),
blz. 137. Zijn vader, dr A. C. J· van Maasdijk, ned. herv. predikant te Princenhage,
was  in   1889  lid  van het hoofdbestuur geworden en tevens  lid  van de Permanente
Commissie,  maar  trad  af  in  1892.  Mr.  H.  R. van Maasdijk werd later directeur  van
de  Zuider-Hypotheekbank te Breda. Bij reglementswijziging  van   1903   (Alg.   Ver-
gadering  van   11   juni   1903 te Baarn:  J·   1903,  blz.   13 vlg.) werden  de  wel  wat  ar-
chaistische benamingen van „boekhouder" en „kashouder" vervangen door „secreta-
ris" en „penningmeester" en tevens werd toen bepaald, dat de secretaris voortaan de
titel zou voeren van Algemeen Secretaris van de Maatschappij. Mr Van Maasdijk
legde zijn functie   neer   in 1907 wegens zijn vertrek naar 's-Gravenhage. Hij bleef
echter tot zijn overlijden lid van het hoofdbestuur.
5)   1897, blz. 4,1908, blz. 2.
6) Prof. dr Jan Knappert (1836-1893): Ned. Patriciaat, jrg. III (1912), blz. 201 en
Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, dl. III, kol. 702. Hij was o.a.
voorzitter van de Nederlandsche Protestantenbond.
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de doopsgezinde Leidse hoogleraar  prof.  mr  W.  van der Vlugt. 7
Onder zijn leiding kwamen   in   1903 de hiervoor reeds   in   een  voet-
noot aangestipte reglementswijzigingen tot stand. Zij hielden verder
o.m. in een verlaging van de ledencontributie tot f. 3,- per jaar

.
(wie nog minder wilde betalen kon „begunstiger worden) en ge-
lijkstelling van het verenigingsjaar met het kalenderjaar. Verder be-
paalde voortaan art. 4, dat men om lid te kunnen worden protes-
tants moest zijn, d.w.z. lid van een der reformatorische kerkgenoot-
schappen,  terwill  het  hoofdbestuur uitgebreid wer(1  van   15   tot  20
leden, van wie de secretaris, penningmeester en bovendien nog
minstens een ander lid in Breda hun woonplaats moesten hebben
(art. 17). De Permanente Commissie zou gevormd worden door
minstens negen en hoogstens twaalf hoofdbestuursleden, zo veel
mogelijk gekozen uit degenen die woonachtig waren in Breda,
's-Hertogenbosch, Eindhoven en Nijmegen en omstreken (art. 24).

In  de Algemene Vergadering  van  8  juni   1898  te  Berg en  Dal  her-
dacht Van der Vlugt zijn voorganger Prins wegens de wijze, waarop
hij vijf en twintig jaar lang het voorzitterschap van de Maatschappij
had vervuld. In die jaren had hij de Maatschappij door een crisis
geloodst die tot een catastrofe had kunnen leiden. Maar ondanks

zijn ijveren en zorgen was in die vijfentwintig jaren het ledental

gedaald    van    1842    in    1867    met een jaarlijks bedrag    van    ruim
f. 10.000,- aan contributies, tot 444 leden  met nog geen f. 2230,-
aan  contributies  per  jaar. 8  In  de daarop volgende jaren  zou  het
ledenbestand nog verder achteruitgaan tot nauwelijks meer dan 300.

Wel  bedroeg  in   1892  bij het zeventigjarige bestaan  van  de  Maat-
schappij het kapitaal  ruim f. 915.800,-,  maar dat was door talloze

g.
herstellingen en verbeteringen ln de laatste vijfentwintig jaren met
niet veel meer dan f. 231.700,- toegenomen. ' Hoe groot ook in dit
opzicht de teruggang was, blijkt uit het feit dat in de vijfentwintig
jaren voor 1867 het bezit der Maatschappij met ruim f. 513.500,-
aangegroeid was. 10

7)   Prof. mr Willem  van der Vlugt, geb. Haarlem 12 maart 1853, hoogleraar  in  de
wijsbegeerte   van het recht te Leiden ( 1879-1923),   lid   van de Tweede Kamer   der
Staten-Generaal (1902-1906), overl. Tongeren (bij Epe) 5 nov. 1928.
8)  J.  1867,  blz.  22;  1893,  blz.  22.
') In totaal in 25 jaar voor ruim f 320.000,-: zie de jaarverslagen.
10)   1842, blz, 55; 1867, blz. 26; 1892, blz. 32.
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I § 2.  Ei,ide van het antipapisme

In de loop van deze studie is al naar voren gekomen, hoe die
achteruitgang moet worden verklaard. Maar misschien nog belang-
rijker is de vraag, wie het waren die de Maatschappij w&1 trouw

waren gebleven en zich w61 als nieuwe leden voor de Maatschappij
lieten aanwerven. Het waren, kort gezegd, bijna allen overtuigde
protestanten,  die  om de woorden  van  ds Van Heusden  uit   1824  te

gebruiken, zicli nog steeds als ideaal een „vreedzame samenleving
van protestanten en rooms-katholieken" voor ogen stelden, waarin
men in wederzijds respect voor elkaars geloofsovertuiging en afkerig
van alles wat naar overheersing of dwang zweemde, vrijelijk zou
kunnen leven naar de wijze, waarop men zich daartoe door God

geroepen voelde. Steun aan protestanten en protestantse gemeenten
die te midden van een overwegend rooms-katholieke bevolking in de
verdrukking dreigden te komen, bleven deze aan de Maatschappij
trouw blijvende leden noodzakelijk achten, maar elke onnodige
strijd wensten zij te vermijden. Men kan zich moeilijk voorstellen,
dat, door deze gezindheid bezield, de Algemene Vergadering van
24  mei   1894 een betere keuze had kunnen  doen  dan  zij  deed,  toen
zij besloot prof. Van der Vlugt uit te nodigen het voorzitterschap
op zich te nemen. Nadat hij die uitnodiging aanvaard had, bevatten
de toespraken tot de Algemene Vergaderingen geen oproepen meer
tot kruistochten tegen de zich allerwege in de wereld uitbreidende
macht  van  de  Kerk  van  Rome die, zoals prof. Prins  nog  in  1888  en
1891 opgemerkt had, „onder leiding van een schrander en geslepen
Hoofd en zeer vele gedweee handlangers" zich „opnieuw verhief
en telkens nieuwe triomphen behaalde". 11 Ook schalde door de ver-

gaderzalen niet meer bij monde van de voorzitter de stem die bij
wijze van strijdkreet „als uit de hemel" riep: „Houdt wat gij hebt,
opdat niemand Uwe kroon neme". 12 Integendeel, wel verloor men
het principiele verschil tussen „Rome" en het protestantisme geen
ogenblik uit het oog 13, maar met de hem zo kenmerkende hoffelijk-

11) J. 1888, blz. 4, 1891, blz. 2 en 3.
12) J. 1888, blz. 4. Nagenoeg dezelfde woorden werden ook door prof. Kist gebe-
zigd  in zijn toespraak  van  30  mei   1861:   J.   1861,   blz.   48.   Ook prof. Bosscha  ge-
bruikte deze oproep enige malen.
13) J. 1908, blz. 3,1910, blz. 3.
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heid, waardoor hij ook onvergetelijk werd bij zijn studenten, bracht
in  de Algemene Vergadering  van   17  juni   1897  prof.  Van der Vlugt
„naar den trant der chevallerie een ridderlijk saluut" aan de Kerk
van Rome, „de groote wederpartij van de Maatschappij" en haar
„oude vijandin". Daarbij sprak hij de hoop uit, dat „haar verle-
den... ook thans nog ettelijken harer dienaren zou bezielen tot veel
wat goed en edel" was. 14

In   1899  werd een voorstel   van de Evangelische Maatschappij   tot
het houden van een algemene Protestantendag in samenwerking
met andere protestantse genootschappen unaniem afgewezen, omdat
Welstand „door bedoelde deelname noodwendig in strijd zou komen
met den geest van werken, zooals die uit haar verleden (!) blijkt".
Het doel der Maatschappij was immers, zoals in 1911 nogmaals uit-
drukkelijk vastgesteld werd, alleen de instandhouding van kleine
protestantse gemeenten en de bevordering van welstand aldaar.

Daarbij bleef het protestantisme de „rots, waarop de leden van Wel-
stand willen blijven bouwen". 15

Dat conflicten tussen protestanten en katholieken echter nog wel
degelijk voorkwamen, blijkt uit hetgeen zich in het jaar 1900 in
het Land van Maas en Waal afspeelde. Daar had zich toentertijd
onder de gemeente Appeltern in het gehucht De blauwe Sluis on-
der de zeer geisoleerd levende protestanten een kleine dweepzieke
sekte van zevenentwintig personen gevormd, die geregeld tot diep
in de nacht met elkander „godsdienstoefeningen" hielden waarbij,
onder invloed van paranoide waandenkbeelden, duivelsvisioenen en

duivelsbezweringen op de voorgrond stonden. Een lid van deze
sekte kreeg tijdens een hevige griepaanval talrijke hallucinaties die
erop neerkwamen, dat hij de Messias zou zijn en geroepen tot „dui-
veluitdrijvingen". Als gevolg van een psychische infectie geraakte
de gehele groep in een toestand van extatische spanning en toen
na een „geslaagde duiveluitdrijving" de rooms-katholieke knecht van
de „uitdrijver" zo onvoorzichtig was blijk te geven van zijn ongeloof
in de gepleegde uitdrijving, werd dit door de sekte beschouwd als
een teken dat de „uitgedreven duivel" zich in die knecht had ver-
scholen. De knecht werd met een metalen blaaspijp neergeslagen,

14)   J.   1897,  blz.   5.
15) J. 1899, blz. 14-15,1908, blz. 3, 1911, blz. 11.
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waarna het lijk op afschuwelijke wijze gemutileerd werd. Tot diep
in de morgen werd dit „verslaan van de duivel" gevierd met psalm-
gezang en wilde hysterische orgieen. Toen bekend werd, wat er
gebeurd was, zag de in woede samengestroomde menigte ondermeer
enkele vrouwelijke sekteleden als ware furien rondspringen, de han-
den, gedrenkt in het bloed van de „door de Hand des Heren" ge-
velde knecht, zegevierend omhoog houdend. De daarop gevolgcle
gewelddadige reactie, waarbij onder andere bij sekteleden de ruiten
ingeworpen werden, leidde tot overheidsmaatregelen om de „op-
stand" de kop in te drukken. In het gehele land deden weldra de
wildste geruchten over oproer en godsdienststrijd de ronde. Daar 66n
van de vrouwelijke sekteleden (een weduwe) tot de „ondersteun-

"den van We]stand behoorde, zij hield van de Maatschappij een
perceel weiland  van  ruim  1 %  ha. in pacht,  kwam  ook  de  naam van
de Maatschappij in gevaar, maar gelukkig dreef deze bui aan de
Maatschappij spoedig voorbij, mede dank zij het feit dat bedoelde
weduwe naar elders verhuisde en aan de pacht een einde wer(1 ge-
maakt. Wel had deze „moord van Appeltern" het droevige gevolg,
dat de verhouding met anders-denkenden ernstig verslechterde, het-
geen tot uiting kwam in de tegenwerking, die de protestanten in het
Land van Maas en Waal nog geruime tijd ondervonden. 16

Omdat Welstand zeer bewust alles wilde vermijden dat spannin-
gen met katholieken kon oproepen, werd in 1912 ook afgezien van
deelneming aan een poging „om de verschillende Protestantsche
vereenigingen tot elkaar te brengen, om daardoor met meer succes

te kunnen optreden tegen Rome". Een dergelijke offensieve „Fede-
ratie" zou meende men, in strijd zijn met het defensieve karakter

16) A.W., Perm. Com., Not. 1896-1905, d.d. 28 mei 1900. Men zie m.b.t. dit ge-
beuren L. Bouman, Un cas important d'infection psychique, in Compte Rendu des
trav. de la 6e session du Congrds International d'Anthropologie Criminelle, 1901;
G. Jelgersma, Leerboek der Psychiatric, dl. II, le stuk (Amsterdam, z.j.), blz. 139
vlg. (ziektegeval no. 20, waarbij het gel)euren ten onrechte werd gedateerd op „in
het  jaar   1907");   G. Th. Kempe, Criminaliteit  en   Kerkgenootschap   (Utrecht-Nijme-
gen, 1938), blz. 14 vlg. en H. van Rooij, Criminaliteit in Stad en Land; N#megen
en Omstreken (Utrecht-Nijmegen   1949),  blz.   24  en   328  vlg. De clistrictsbestuurder
mr W. A. van Bijlert, advocaat en procureur te Nijmegen, bracht t.b.v. de Perma-
nente Commissie over het voorgevallene een uitvoerig rapport uit clat ik in het
archief van de Maatschappij niet heb teruggevonden.

381



van Welstand dat „werken zonder ruchtbaarheid" meebracht. 17 In
de Algemene Vergadering van 19 juni 1924 werd eveneens afge-
wezen een voorstel van de Evangelische Maatschappij dat Welstand
toe zou treden tot het International Verband Zlir Verteidigung des
Protestantismus en om een kleine subsidie te geven voor het pers-
bureau, dat die vereniging wilde inrichten ter gelegenheid van het
Eucharistiscli Congres in Amsterdam. 18 En tenslotte besloot  de
Maatschappij zich in 1928 te ontliouden van een plan „om door
samenwerking een instelling of Bureau in het leven te roepen om
tegen den toenemenden invloed van Rome op Wetgeving en Be-
stuur en in het maatschappelijk leven een tegenwicht uit te oefenen:
le door bij Bestuursorganen en Vertegenwoordiging maatregelen
strijdig met de Protestantsche beginselen te voorkomen; 2e door
propaganda in 't openbaar van de Protestantsche gedachte in woord
en geschrift". Dit zich afzijdig houden geschiedde, naar uitdrukke-
lijk werd opgemerkt, „waarlijk niet, omdat de Maatschappij van het
groote belang van het Protestantisme niet doordrongen (was), of de
groei van Rome niet inziet. Doch omdat zij dit gebied niet (kon) en
(mocht) betreden, omdat dit gebied, dat is de Politiek en de Pro-
paganda, voor haar (was) gesloten". Optreden op dat terrein zou in
strijd zijn geweest „met het doel, dat Welstand beoogt, en de mid-

"delen, die zij daartoe heeft aan te wenden . 19

Het is alsof men de stichter van Welstand, ds Jacob van Heusden,
opnieuw hoort spreken, wanneer men leest, wat de spreker in de
vergadering  van   6   juni   1928, (le toenmalige tweede voorzitter   mr
F. E. Pels Rijcken 20, heck gezegd over het werk van Welstand. „De
absolute onmisbare voorwaarcle voor de bereiking van het doel is",
zo stelde hij, „dat zij (de Maatschappij) rustig, zonder strijd uit te
lokken, zonder zelfs aan den grooten weg te timmeren, haar werk
verricht. Dit werk beweegt zich immers op economisch terrein: het
in stand houden en vestigen van centra van Protestantschen invloed
te midden van eene Katholieke bevolking. Stoffelijke middelen zijn

17) J. 1912, blz. 2.
18) J. 1924, blz. 13.
19) J. 1928, blz. 4-5.
m) Mr Frans Eduard Pels Rijcken, geb. Batavia 3 aug. 1861, advocaat en procureur
te Breda, overl. ald. 16 febr. 1947: Ned. Patriciaat, jrg. IV (1913), blz. 336.
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daartoe noodig, zeker, - maar er is geen reden daarop neer te zien,
als zoude het werken met stoffelijke middelen van minder allooi

zijn, indien die aangewend worden als door de Maatschappij ge-
schiedt. Daardoor wordt toch - en kan ook alleen worden - gescha-

pen de bestaansmogelijkheid van de Protestanten, hoofdzakelijk
boerengezinnen in die streken, waarin zij anders niet zouden be-
staan". En, zoals indertijd ook ds Van Heusden had gedaan, zo
meende mr Pels Rijcken, dat van die kleine hervormde gemeenten
„een invloed uitging, waardoor zelfs in de overwegend Katholieke

bevolking het Protestantsche beginsel in stand gehouden (werd),
zooals oasen  in de woestijn ook leven brengen". 21

Toen mr Pels Rijcken aldus sprak, was prof. Van der Vlugt al
geen voorzitter meer. In 1921 was hij afgetreden om de rest van zijn
leven geheel aan wetenschappelijke arbeid te kunnen wijden. De
Algemene Vergadering  van    14   juni 1922 benoemde   tot zijn opvol-

ger mr dr F. A. C. graaf van Lynden van Sandenburg, commissaris
der  Koningin  in de provincie Utrecht. 22 Zijn voorzitterschap  was
slechts van korte duur. Doordat de Algemene Vergaderingen steeds

vielen in de enige maand, waarin hij door familieomstandigheden
met vacantie kon gaan, heeft hij alleen de jaarvergaderingen van
1923, 1926 en 1927 kunnen voorzitten. In 1928 trad hij af in ver-
band met zijn benoeming tot vice-president van de Raad van State.

Onder het voorzitterschap van prof. Van der Vlugt berustte de lei-

ding   van de Permanente Commissie ach tereenvolgens   bij    mr   M.
Tydeman Jr. 23 en sinds 27 november 1916 bij mr Pels Rijcken die
in   1898  lid  van die commissie geworden  was. 24  Bij  hun  werk  wer-
den zij sinds 1909 krachtig gesteund    door   de    toen tot algemeen

secretaris-penningmeester aangestelde directeur van de N.V. Ginne-

21) J. 1928, blz. 4-5.
2:) Mr dr Frederik Alexander Carel graaf van Lynden van Sandenburg (1873-1932):
Ned. Adelsboek 1956, blz. 524-525, en Gens Nostra, jrg. XXVI (1971), blz. 123,
waaruit blijkt, dat hij een achterkleinzoon van mr W. J. Both Hendriksen was.
n) Mr Meinard Tydeman Jr. (1854-1916): Ned. Patriciaat, jrg. IX (1918), blz. 373.
Hij   was   lid   van het hoofdbestuur sinds   1885 en sedertdien bestuurder   van   het
district Breda:   ,1.   1885,   blz.   13.   In   nov. 1888 volgde  hij Jhr. Reigersman  op  als
voorzitter   van de Permanente Commissie, tenvijl   hij   in   1890 werd benoemd   tot
tweede voorzitter:  J.  1890,  blz.  9.
21) J, 1917, blz. 8.
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kensche Tramweg Maatschappij,  E.  L. F. Bolomey. 25 Na het over-
lijden van ds A. A. van Meurs in 1908 was namelijk niet direct een
nieuwe penningmeester benoemd, maar de amanuensis der Maat-
schappij, de heer P. L. Lips, belast met de waarneming van de func-
ties van secretaris (vrijgekomen door het aftreden van mr Van Maas-
dijk) en penningmeester. Toen aldus proefondervindelijk bewezen
was, dat deze combinatie aan de bestaande verwachtingen vol(leed,
wer(1   in    1909   aan    de toen benoemde algemeen secretaris   ook   de
waarneming van het penningmeesterschap

toevertrouwd en 2 %/96 4 Lea zijn beide functies steeds  in een hand gebleven. 26
Mr Tydeman en mr Pels Rijcken enerzijds en Bolomey anderzijds

hebben aan het hoofd van de Permanente Commissie in eendrach-
tige samenwerking hun stempel op de Maatschappij van Welstand
gedrukt,  toen deze onder de „buitengewoon sympathieke leiding" 27
van prof. Van der Vlugt een geheel nieuw tijdperk ingegaan was,
een tijdperk van grote bloei maar ook een tijdperk dat niet mogelijk
zou zijn geweest, indien niet prof. Prins een langdurige door een
geheel uit de tijd geraakte „regenten-mentaliteit" ontketende crisis

vaardig had opgevangen.
Bij het honderdjarige bestaan van de Maatschappij kon de twee-

de  voorzitter,  mr Pels Rijcken 28,  in zijn herdenkingsrede  tot  de
Algemene Vergadering te Baarn met voldoening vaststellen, dat de
Maatschappij bogen kon op een groot aantal meestal bloeiende
boerenbedrijven, verspreid in 52 gemeenten, hoofdzakelijk in Noord-
Brabant en Ge]derland (zie bijlage II), alles tot een waarde van
f. 1.160.000,- en bevolkt door ongeveer 900 personen, niet mede-
gerekend al degenen die inmiddels met behulp van de Maatschappij
„zoodanig tot welstand (waren) gebracht, dat zij op eigen grond geves-
tigd (waren) en de hulp der Maatschappij niet meer (behoefden)". 29

23) J. 1909, blz. 15-16. Ernest Louis Frederik Bolomey wordt vermeld: Ned. Patri-
ciaat, jrg. XL (1954), blz. 49 (onder 7). Zijn overlijden werd herdacht in de Alge
mene Vergadering van 16 juni 1936:   1936, blz. 3.
26) J. 1908, blz. 12; 1909, biz. 16.
27)    J.    1921,   blz.   2.
28)   Hij  werd   ter  gelegenheid  van dit 100-jarige bestaan benoemd tot Officier  in  de
Orde van Oranje-Nassau: K.B. van 13 juli 1922, no. 65.
29)   J.    1922,   blz.   5.   Reeds   in 1919 waren de pachten sinds 1895 gestegen   vanf 19.904,- tot f 35.316,- per jaar, en de achterstanden in betaling gedaald van
f 20.305,- tot f 3032,-: A.W., Hoofdbestuur, Not. 1911-1934, d.d. 17 juni 1919.
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En inderdaad spreken de notulen van de Permanente Commissie
uit de jaren na 1914 van verscheidene pachters die hun pacht hadden
opgezegd om gehee] op eigen grond te gaan boeren of zelfs elders
te gaan rentenieren. 30

De Algemene Vergadering van   1922 was  niet de eerste gelegenheid
geweest voor mr Pels Rijcken om van zijn dankbaarheid voor de
bloei van de Maatschappij te getuigen. Die kans had hij ook al aan-
gegrepen,  toen  in de hoofdbestuursvergadering  van   17  juni   1919  in
intieme kring het feit was herdacht, dat prof. Van der Vlugt vijfen-
twintig jaren geleden liet voorzitterschap van de Maatschappij had
aanvaard. Begrijpelijk is, dat mr Pels Rijcken toen dank bracht aan

de jubilaris en hem de eer gaf van de ongekende opbloei. Maar het
leeuwedeel van al het werk was toch verricht door de leden van de
Permanente Commissie. Daarenboven had de Maatschappij voor
het eerst het getij mee gehad; de algemene opbloei in de agrarische
sector, - een opbloei waarin nu ook de pachters hadden kunnen
delen -, was begonnen kort nadat prof. Van der Vlugt voorzitter

geworden was. En daarenboven: die zo gunstige ontwikkeling van
de Maatschappij was nooit mogelijk geweest, als zij niet had kun-
nen steunen op het dagelijkse werk van een „keurkorps" van pach-
ters. De namen van enkelen daarvan zijn reeds - soms bij herhaling -
ter sprake gekomen. Zo iets bergt het gevaar in zich, dat anderen
die evenzeer voor vermelding in aanmerking hadden kunnen
komen, niet zijn genoemd. Om nog slechts enkele namen te noe-

men, maak ik hier melcling van de families Didden, Van Herwij-
nen, Huizing, Juyn, Van Kampen, Vink en Van Uythoven. Maar
zelfs wanneer ik alle pachters met name zou opsommen, dan zou
de lijst nog te kort zijn; immers dan zouden de namen blijven ont-
breken van die vele, steeds op de achtergrond gebleven vrouwen die
volgens de woorden van Barentsen altijd weer de leidsters waren,
die het gehele bedrijf organiseerden en met wie het bedrijf niet zel-
den stond of viel. 31

30) Een voormalige pachter werd zelfs „uit dankbaarheid voor al 't goede, dat hij
van de Maatschappij had ondervonden" in 1920 lid van de Maatschappij: A.W.,
Perm. Com., Not. 1914-1929, d.d. 2 febr. 1920.
31) Barentsen, Het oude Kempenland, blz. 111; zie ook ald. blz. 80-81.
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HOOFDSTUK XI

DE MAATSCHAPPIJ IN DE LAATSTE VIJFTIC JAREN

§ 1.  Malaise en crisistijd

In de geschiedenis van de Maatschappij van Welstand heeft het
jaar 1922 niet slechts een cesuur gevormd, omdat de Maatschappij
toen haar honderdjarig bestaan kon herdenken, maar ook omdat in
dat jaar een eincle kwam aan de zo gunstige ontwikkeling, waarvan
mr Pels Rijcken in zijn herdenkingsrede met begrijpelijke voldoening
had gewaagd. Reeds in 1920 had zich in de Verenigde Staten een

scherpe prijsdaling voorgedaan, die zich op de gehele wereldmarkt
voortplantte en waarin ook de agrarische produktie meergesleept
werd. 1 Vrij spoedig evenwel kon het bedrijfsleven zich aan deze
inzinking ontworstelen. Wat de industriele voortbrenging betrof,
ging de conjunctuur weldra weer in opwaartse richting. Op agrarisch
gebied bleef echter een flink herstel achterwege. Op dit terrein ging
de prijsdaling zelfs voort doordat ten gevolge van een extensieve,
maar sterk geperfectioneerde en gemechaniseerde graanbouw de
overzeese, graanproducerende landen grote hoeveelheden graan tegen
betrekkelijk lage kostprijzen op de wereldmarkt brachten. Omdat in
West-Europa de lonen en pachten nauwelijks neiging tot dalen ver-
toonden, trachtte men daar kostenbesparingen te bereiken door ver-
der gaande mechanisatie (tractoren en combines) en andere techni-
sche verbeteringen. Het gevolg was dat de toch reeds overvloedige
produktie nog verder toenam. Reeds in  1923  kwam ook in Nederland
de landbouw in een toestand van malaise te verkeren. Deze werd

') De algemeen-landbouwgeschiedkundige gegevens zijn ontleend aan Sneller,
Geschiedenis   van   de   Nederlandse   Landbouw   1795-1940,   2e   druk,   biz.   114   vlg.
en 472 vlg. en (Visser en Haverkamp), 60 jaren landbouw, krediet en organisatie;
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-bank te Utrecht. Men zie ook Ph. C. M. van
Campen, P. Hollenberg en F. Kriellaars, Landbouw  en  Landbouwcrediet  1898-1948.
Vijftig jaar geschiedenis van de Codperatieve Centrale Boerenleenbank Eindhoven,
alsmede   F. W. Kriellaars, De Brabantse landbouw   in de periode   1925-1950,   in
Het Nienwe Brabant, dl.  II ('s Hertogenbosch  1953),  blz.  299  vlg.
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nog versterkt door het feit, dat onder invloed van het opbloeiend
nationalisme verscheidene nieuw gevormde staten overgingen tot

protectionistische maatregelen, waardoor de Nederlandse agrarische
export in ernstige mate werd belemmerd. Weldra was hier te lande
het evenwicht tussen de prijzen der landbouwprodukten en de pro-
duktiekosten zodanig verbroken, dat in de akkerbouw en de vee-

houderij doorgaans niet meer kon worden gesproken van een lonend
bedrijf; waar tot 1920/21 nog winsten waren gemaakt, verkeerden
deze in toenemende mate in negatieve bedrijfsresultaten.

Ofschoon de eerste verschijnselen van deze zorgwekkencle ontwik-

keling zich al in 1922 hadden vertoond, vindt men daarvan niets

terug in de reeds genoemde recle van mr Pels Rijcken. Sterker nog:
het zou nog enige jaren duren, voordat men de sporen ervan terug-
vindt in het archief van de Maatschappij van Welstand. Afgaande
op de daarin aanwezige gegevens krijgt men de indruk, dat de zo
gunstige ontwikkeling, waarvan mr Pels Rijcken in zijn herdenkings-
toespraak had gewaagd, zich na 1922 weliswaar niet verder voort-

zette, maar dat van een neergaande lijn toch ook niet kon worden

gesproken. Vermoedelijk kan dit hieruit worden verklaard, dat ook
veevoeder en kunstmest in de algemene prijsdaling deelden en daar-
door het gemengd bedrijf op de zandgronden, waarop de meeste

Maatschappij-hoeven lagen, de prijsdaling der eindprodukten be-
trekkelijk gemakkelijk kon opvangen en de daarop uitgeoefende vee-
teelt minder zwaar dan de akkerbouw werd getroffen. Daarenboven

werd bij de exploitatie van de doorgaans kleine Maatschappij-
boerderijen weinig gebruik gemaakt van gehuurd personeel, zodat
men daar weinig nadeel ondervond van het feit dat de lonen slechts

in geringe mate daalden. Een gelukkige omstandigheid was verder

ook, dat bij Welstand de pachtprijzen in het algemeen toch reeds aan

de lage kant waren en deze pacht dus minder zwaar op de Maat-
schappij-boeren rustte dan op andere pachters, die door het niet-
dalen der pachten vaak in diepe zorgen geraakten. Dank zij grote
vakbe]avaamheid en een voorzichtig beleid slaagden de meeste pach-
ters van Welstand er dan ook in een voorshands nog bevredigende
toestand te handhaven. Maar toen in 1929 de grote wereldcrisis be-
gon en de toen reeds jarenlange depressie op agrarisch gebied over-

ging in een calamiteit, werden ook de boeren van Welstand daarin
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meegesleurd. De Maatschappij kreeg van die rampspoed uiteraard
ook de gevolgen te gevoelen. Reeds was zij als gevolg van het steeds
afnemend ledental, - dit daalde van 402 leden en 38 begunstigers
in 1922 tot respectievelijk 306 en 45 in 1942 -, tot afwijzing van
heel wat verzoeken om ondersteuning genoopt geweest, maar toch
had zij nog in 1928 verscheidene belangrijke aankopen kunnen
doen. In St. Oedenrode, waar het aantal hervormden nog maar
nauwelijks 50 zielen bedroeg, had zij bijna 10 ha. woeste grond aan-
gekocht voor ontginning en vestiging van een nieuwe boerderij

(ondersteuning no. 322). In Baarle-Nassau had zij door koop ruim
40 ha. verworven, een bezit dat zij wegens de ongunst der tijden en
moeilijke exploitatie   in   1931   met een verlies  van  ruim  f 6000,-
weer van de hand moest doen. Voorts had de Maatschappij in
Horssen ter versterking van de plaatselijke hervormde gemeente een
hoeve met ruim  15 ha. gekocht (onderst. no.  324), en onder Nuenen
2 ha. weiland en bijna evenveel heide die tot weiland ontgonnen
zou worden. Dit laatste bezit dat in 1935 met nog ruim 3 ha. heide
uitgebreid werd, werd als ondersteuning no. 326 verpacht aan N. van
Heyst die zelf de heide ontgon. 2 Maar daarmee was voorlopig aan
het aankopen of stichten van nieuwe boerderijen een einde gekomen.

Bekend is, dat de grote crisis van 1929 begon met de New Yorkse
beurskrach in de herfst van dat jaar, cen jaar dat zich evenals het
voorgaande had onderscheiden door zodanige topoogsten aan granen,
dat het toch al wankele evenwicht tussen produktiekosten en op-
brengsten nu wel volkomen ontwricht werd. Door de tegen die ont-
wrichting allerwegen onafhankelijk van elkaar getroffen afweer-
maatregelen, zoals beperking van de import en min of meer gecom-
pliceerde deviezenmaatregelen, werd de Nederlandse export nu nog
eens extra zwaar getroffen. 3 Voor de Nederlandse akkerbouw begon
zicli  in  1930 een noodtoestand te ontwikkelen,  die in 1931 algemeen

was geworden. Ook de pachters van de Maatschappij die voor het
overgrote deel niet over de nodige reserves beschikten om enige jaren
achtereen grote ver]iezen te kunnen opvangen, kwamen in grote

2) J. 1929, blz. 6 en 7,1930, blz. 10 en 1936, blz. 7.
3) Het feit dat Denemarken met de devaluatie van de kroon op de devaluatie van
het Engelse pond reageerde, had voor de Nederlandse zuivelindustrie een ernstige
verscherping van de concurrentie met Denemarken op de Engelse markt ten gevolge.
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rnoeilijklieden te verkeren. Velen van hen werden door de „ontzet-
0,                  1tend lage prijzen voor melk en vee geawongen meer op de akker-

bouw over te schakelen, maar veel soulaas bood deze noodsprong
hun niet. 4

Ik ga hier voorbij aan de maatregelen die de Nederlandse regering
trof om aan de noodtoestand liet hoofd te bieden; het grote aantal
„crisiswetten" welke uitmon(lden    in de Landbouwcrisiswet    1933

(afgekondigd op 27 juli 1934), kon alleen maar de ergste rampspoed
voorkomen. 5 Het hoofdbestuur  van de Maatschappij, sinds   1929
voorgezeten  door  jhr  mr  J. W. Quarles van Ufford 6, commissaris
der Koningin in de provincie Zeeland, en in het bijzonder de Perma-
nente Commissie, nog steeds onder leiding van mr Pels Rijcken met
de heer Bolomey als secretaris-penningmeester en na diens plotseling
overlijden in 1935 met diens opvolger M. V. E. P. Scholten van
Aschat 7, deden  al het mogelijke om de pachters te helpen.  In  lijn-
rechte tegenstelling tot de houding van de Permanente Commissie
een halve eeuw tevoren, was reeds in 1927 een pachter die door een
bijzonder groot kindertal toen al enige jaren zijn pacht maar ten
dele had kunnen voldoen, tocli op zijn lioeve gehandhaafd, omdat
de man bij ontzetting uit de pacht met zijn gezin in de grootste el-
lende zou komen te verkeren en de Permanente Commissie dit lot
niet aan de man had willen voltrekken. 8 In  1930 werd een pachter

4) b 1936, blz. 11.
3) Zie daarvoor Sneller, a.w., biz. 475 vlg.
6) Jhr mr Johan Willem Quarles van Ufford (1882-1951): Ned. Adelsboek 1963,
blz. 310. Het was mede aan zijn initiatief te danken, dat een min of meer toevallig
winstsaldo over  1935  (t.w.  f 5000,-) gereserveerd werd  voor een apart fonds, ten-
einde protestantse belangen in Zeeland te dienen: 1. 1 937, blz. 9. Tot de vorming
van dit fonds was besloten in verband met het feit, dat in Zeeuws-Vlaanderen des-
tijds veel grond opgekocht werd door Fransen en Belgen die het land vervolgens aan
rooms-katholieken verpachtten, terwijl anderzijds aanzienlijke protestantse families
Zeeuws-Vlaanderen verlieten en vele protestantse arbeiders naar Amerika emigreer-
den. Men zie in verband met deze „klachten": A.W., Hoofdbestuur, Not. 1911-
1934, d.d. 7 nov. 1913 en Perm. Com., Not 1929-1942, d.d. 29 maart 1933 en
voorts      1949,  blz.   5  en 12. Tegelijk  met het besluit tot vorming  van dit fonds
werd besloten, dat voortaan alle in Zeeland geinde contributies en andere inkomsten
in clit fonds zouden worden gestort. Volgens besluit van de hoofdbestuursvergade-
ring van 22 jan. 1964 werd dit funds tezamen met het nog nader te vermelden
„school"- of onderwijsfonds bij het vermogen van de Maatschappij gevoegd.
i) Menno Victor Elisa Philip Scholten van Aschat (geb. 1891): J. 1936, blz. 3,6 en
15 en Ned. Patriciaat, jrg. XXXXIV (1958). blz. 296.
8) A.W., Perm. Com., Not. 1914-1929, 28 jan. en 23 maart 1927.
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in het Land van Maas en Waal die buiten zijn scliuld in grote moei-
lijkheden was geraakt, over twee jaren de helft van zijn pacht kwijt
gescholden 9 en op 29 maart 1933 besloot de commissie tot geldelijke
steun aan de weduwe van een pachter die overleden was zonder
contant  geld  na te laten. Reeds  op 18 december   1930  was  tot  een
aantal huurverlagingen besloten, maar in enkele andere gevallen was
ook nog tot verhoging van de pachtsom overgegaan. De gezindheid
van de Permanente Commissie in deze voor vele boeren zo moeilijke
tijden komt nog het best tot uiting in het jaarverslag van 1936,
waarin de opmerking werd gemaakt, „dat het geen kunst is goede
pachters te regeren, maar vrij wat meer om noodlijdende te helpen"!

In 1931 moest geconstateerd worden, dat ten gevolge van de
wereldcrisis maar 80% van alle „huurders" hun pacliten volledig
hadden kunnen voldoen. 10 Mede op die grond besloot de Perma-
nente Commissie in haar vergadering van 2 mei 1932 tot een bijna
algemene verlaging der pachtprijzen (doorgaans van 20-40%), een
besluit dat weldra nog door andere van dezelfde aard werd gevolgd. lt
Wel werden pachters die ervan verdacht werden al te gauw te kla-
gen, met gerechtelijke procedures bedreigd, maar ze]fs als zo'n proces
was  gevoerd en gewonnen,  werd een alsnog aangeboden minnelijke
schikking gaarne aanvaard, indien daardoor kon worden voorkomen,
dat het paclitersgezin brodeloos op straat zou komen te staan. On-
nodig tv zeggen, dat ten gevolge van de verminderde pachten de
Maatschappij nauwelijks meer toekwam aan nieuwe aankopen. Deze
beperkten zich in de jaren dertig hoofdzakelijk tot kleine uitbrei-
dingen van pachtboerderijen. Als uitzonderingen daarop kan hier
melding worden gemaakt van de aankoop van 12 ha. heide te Oostel-
beers bij Oirschot (ondersteuning no. 327) in 1930, waarop in 1933
na ontginning een nieuwe boerderij werd gebouwd die toen verpacht
werd aan de pachter van ondersteuning no. 65 te Asten (laatstge-

9) A.W., Perm. Com., Not. 1929-1942, 18 dec. 1930.
10)    J.    1 9 3 1,   blz.    1 1.

11) A.W., Penn. Com., Not. 1929-1942, d.d. 2 mei 1932, 15 sept. 1932, 3 mei
1933. De verIaging geschiedde mede op grond van de „aandrang van de wet, re-
geering en particulieren in het gehele land": A.W., Hoofdbestuur, Not. 1911-1934,
d.d.  23  nov.  1932.  Zie  ook ald.  9  nov.  1931.  In J.  1940, blz. 2, wordt meegedeeld,
dat in de jaren 1930-1933 de netto bedragen van de geinde huren daalden van
ruim f 46.000,- in 1930 tot ruim f 31.000,- in 1933; daarna volgde weer een
stijging tot f 38.000,- in 1939.
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noemd bezit werd toen wegens de bouwvalligheid van de woning
verkocht), de verwerving in 1935 van een boerderij met bijna 6 ha.
grond te Someren (onderst. no. 329) en de aankoop van ruim 9 lia.
land ter uitbreiding van ondersteuning no. 133 te Standfardbuiten.12
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12) J.  1936, blz. 7, 1938, blz. 6.
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Toen echter na mei 1938 de grondprijzen, die jaren te voren sterk
waren gedaald, plotseling belangrijk begonnen te stijgen 13, was men
wel genoopt zich bijna geheel te bepalen tot verbeteringen en ver-
nieuwingen van het reeds verworven bezit. 14 In 1938 moest worden
geconstateerd, dat de pachtgelden ongeveer f 10.000,- minder be-
droegen dan in 1930, tenvijl de schuld van de Maatschappij in 1938
f 39.000,- bedroeg. 15 Daarenboven  zag  men zich gedwongen  nog
een deel van de inkomsten te bestemmen voor taken die de Maat-
schappij een halve eeuw geleden met een zucht van verlichting van
zich afgeschud had.

Opnieuw immers begon de sclioolkwestie de aandacht van de
Maatschappij op te eisen. Reeds in de Algemene Vergadering van
21   juni   1916  had mr Tydeman gewezen  op de plannen  van  de  re-
gering „om aan liet schoolvraagstuk in ons land een andere oplos-
sing te geven dan die, welke daaraan sedert het begin van de vorige
eeuw was gegeven". 16 Spreker achtte het gevaar groot, dat als ge-
volg van die plannen vele openbare scholen zouden verdwijnen en
dat in verscheidene gemeenten, waar pachters van de Maatschappij
woonden, de protestantse ouders voor de vraag zouden komen te
staan, hoe zij in het onderwijs van hun kinderen moesten voorzien.
Hij voorspelde dan ook, dat de Maatschappij noodgedwongen zich
weldra voor een nieuwe taak gesteld zou zien: de bezorging van een
school voor de kinderen harer pachters.

De eerste reactie op deze waarschuwende woorden was een be-
langrijke gift die volgens de wensen van de schenkster bestemd
werd voor een alart onderwijsfonds 17, waaruit af en toe kleine scho-
len gesubsidieerd werden. Het feit dat de protestantse school te
Leeuwen (Geld.) in de tijd van het bestaan van de Nederlandsche
Commisie voor Christelijk Onderwijs en nog enige jaren daarna

13) A.W., Perm. Com., Not. 1929-1942, d.d. 18 dec. 1930 en 29 maart 1939. Het
gevolg  was  o.m.,   dat de Maatschappij   een   tot   f 3300,- verhoogde aanslag  voor   de
Wet  op de belasting  van de Doode-hand  van 1934 ontving:   .   1939,  blz.   5  en   12;
1940,  blz.  3.
'4) De reparaties kostten in de jaren 1930-1939 gemiddeld f 8000,- per jaar en
vmr  vernieuwingen  werd  toen in totaal f 98.625,- uitgegeven:  J.   1940,  blz.   3.
15) ,1.  1938,  blz.  10. Die schuld had overigens in  1929 f 57.000,- bedragen:
J.  1940,  blz.  3.
16) J. 1916, blz. 4 en 5.
17) J. 1917, blz. 2.
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geldelijk door de Maatschappij was gesteund, was voor het hoofd-
bestuur aanleiding  om  in   1923 aan diezelfde school wederom   een
subsidie toe te kennen 18; in  1930 werd zij het „bij wijze van uit-
zondering" door de Permanente Commissie een subsidie verleend
aan de Vereeniging Suringarschool te Maastricht. 19 Omdat in 1928
de laatste boerderij in Limburg die nog in handen van de Maat-
schappij was gebleven (onderst. no. 76 te Urmond) was verkocht,
betekende deze geldelijke steunverlening een nieuwe stap in de
provincie Limburg, maar daarbij zou het ook blijven.

Op het gebied van het onderwijs bleef de Maatschappij overigens
zo veel mogelijk afzijdig totdat de plannen van minister Marchant
liet reeds in 1916 gesignaleerde gevaar een acuut karakter verleen-
den. 20 In 1935 besloot de Permanente Commissie geld ter beschik-
king te stellen voor schoolvervoer van kinderen van pachters in
Bladel naar de openbare school te Hapert, waar nog in datzelfde

jaar een openbare streekschool was gesticht, gebouwd op grond die
de Maatschappij daartoe gratis afgestaan had. 21  In de jaren daarna

volgden nog verscheidene soortgelijke maatregelen om de pachters
in de gelegenheid te stellen hun kinderen openbaar of bijzonder
christelijk onderwijs te laten genieten, ook na de opheffing van

openbare scholen in de plaats van hun inwoning zij het dan op
scholen in aangrenzende gemeenten. Bovendien requestreerde de
Maatschappij enige malen tegen opheffing van bestaande openbare
scholen of steunde zij dergelijke verzoekschriften van anderen, maar
doorgaans zonder succes. Dit laatste is uitermate begrijpelijk, wan-
neer men verneemt, dat in de meeste van zulke gevallen de betref-
fende openbare school uitsluitend werd bezocht door kinderen van

pachters van Welstand. In veertien gemeenten konden, blijkens een
in 1936 door het hoofdbestuur ingesteld onderzoek, die kinderen in

protestants-christelijke scholen worden opgevangen, maar in vijf ge-
meenten waren zij op een rooms-katholieke school aangewezen. Waar

18) A.W., Hoofdbestuur, Not. 1911-1934, d.d. 31 mei 1923.
19) A.W., Perm. Com., Not. 1929-1942, d.d. 5 febr. 1930.
eu) A.W., Hoofdbestuur, t.a.p., d.d. 28 nov. 1933 en Perm. Com. Not. 1929-1942,
d.d 30 april 1934
m) A.W., Perm. Com., t.a.p., d.d. 24 sept. 1935; L 1936, blz. 8 en 9. De pachters
te Bladel hadden hun kinderen reeds op de katholieke bijzondere school aldaar ge-
plaatst, maar kwamen op aandrang van het hoofdbestuur op dit besluit terug.
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mogelijk bleek de Maatschappij door het verlenen van subsidies en
het afstaan van grond voor schoolbouw gaarne bereid de stichting
van bijzondere scholen te bevorderen, indien daardoor het bezoek
van rooms-katholieke scholen door kinderen van pachters kon wor-
den voorkomen. Het bezwaar dat dergelijke kinderen dan vaak veel
grotere afstanden moesten afleggen om de niet-katholieke school te
bezoeken, werd veelal ondervangen door bij te dragen in de kosten
van vervoer of het aanschaffen van fietsen.

Opmerkelijk is, dat van de tegenstellingen tussen protestanten en
katholieken in het werkgebied van de Maatschappij in het archief
van de Maatschappij van Welstand geen andere sporen zijn te
vinden dan deze berichten op het gebied van het onderwijs. Onver-
klaarbaar is dat evenwel niet: voorzover die tegenstellingen zich op
ander terrein openbaarden, waren zij zo algemeen bekend, dat zij
zelden uitdrukkelijk ter sprake kwamen. Maar daarenboven begon-
nen zij meer en meer hun scherpste kantjes te verliezen. De boeren
van Welstand werden in hun dorpen niet meer door hun rooms-
katholieke plaatsgenoten als geimporteerde vreemdelingen be-
schouwd. In de loop der generaties waren zij zo zeer met de dorps-
gemeenschap vergroeid, dat zij daaruit moeilijk meer weg te denken
waren. Ook op het Brabantse platte]and begon onder invloed van de
maatschappelijke veranderingen de scheiding tussen katholiek en
protestant te vervagen. In cooperatieve landbouworganisaties, in fa-
brieken, openbare middelen van vervoer ontmoette men elkaar; men
kreeg meer oog voor gemeenschappelijke belangen. Katholiek en
protestant groeiden naar elkaar toe.

In de jaren dertig begon men ook in te zien, dat er mddr dan van
de kant van „Rome", van andere zijde een zeer groot gevaar kwam
opdoemen. De eerste maal dat daarop uitdrukkelijk werd gewezen,
was in de Algemene Vergadering van 1935. In zijn toespraak wees
toen de voorzitter op de strijd, welke vele geloofsgenoten in het
buitenland moesten voeren tegen de inmenging van staatswege in de
heiligste geloofsovertuiging van de onderdanen, een optreden dat
alleen maar kon leiden „tot afschuw jegens hen, die zich aan derge-
lijk machtsmisbruik schuldig maakten".22 Deze ook onder vele

22)  J.  1935,  blz.  4.  Zie  ook  J.   1937,  blz.  2  vlg. waar gewezen  werd  op het gevaar
voor aantasting der geestelijke vrijheden, „overeenkomstig het voorbeeld in het
buitenland"  en  J.  1938,  blz.  3  en  4.
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pachters naar voren komende, sterk afwijzende hou(ling tegenover
het opkomend nationaal-socialisme zou in 1938 nog enkelen van hen
in conflict brengen met een plaatselijk predikant die zich wel tot
„de nieuwe orde" had laten bekeren. Beter lijkt het mij in dit op-
zicht maar geen persoons- en plaatsnaam te noemen. Wat de voor-
zitter  in 1935 uiteraard  nog niet wist, was dat binnen enkele jaren
de strijd tegen het door hem gesignaleerde machtsmisbruik ook in
ons land gestreden zou moeten worden. In het verzet tegen de toen

gemeenschappelijke vijand zouden rooms-katholieken en protestan-
ten elkaar als wapenbroeders begroeten.

§ 2.  De Tiveede Wereldoorlog

De oorlogsjaren zou Welstand echter niet doormaken onder leiding
van jhr mr Quarles van Ufford. Wegens drukke werkzaamhe(len
trad  deze  op   1   januari   1939 als voorzitter  van de Maatschappij  af.
De Algemene Vergadering  van   14  juni   1939 in Bussum gehouden
stond dan ook onder leiding van mr Pels Rijcken. Nogmaals zette
deze in zijn toespraak het doel van Welstand uiteen: daar waar
kleine protestantse gemeenten gevaar liepen, trachtte de Maatschap-
pij door vestiging van protestantse gezinnen sferen van invloed te
scheppen tot instandhouding van de algemeen protestantse geest. 23

Het n,as (le laatste door mr Pels Rijcken voorgezeten Algemene Ver-
gadering. Nadat ook ons land op de 10de mei 1940 in de Tweede

Wereldoorlog betrokken was geraakt,   koos   op   31   juli   de in Ulven-
hout samengekomen Algemene Vergadering tot nieuwe voorzitter
van de Maatschappij  mr  A. J. Vliegenthart 24, president  van  het  ge-
rechtshof te 's-Hertogenbosch. Na zijn overlijden in 1950 zou van
hem met grote erkentelijkheid worden getuigd, dat hij zich in de
oorlogsjaren een zo goed Nederlander had betoond, dat hij door zijn
houding allerwege respect afgedwongen  had. 25  Dat  hij  aan  een
karaktervolle houding ook een wijs beleid wist te paren, toonde 11ij

21)      1939,  blz.   1  vlg.
21) Mr Anthonie Jacob Vliegenthart (1881-1950):Ned. Patriciaat, jrg. LI (1965),
blz. 307.
25) J. 1951, blz. 4.
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in zijn eerste toespraak tot de Algemene Vergadering (die van 29
juli 1941 te Ulvenhout): daarin wees hij erop, dat het doel der
Maatschappij, „bevordering van de welstand der landbouwers", de
Duitse autoriteiten niet anders dan sympathiek  kon  zijn. 26 Aldus
werd aan tegenstanders der Maatschappij die heul bij de vijand
hadden gezocht, bij voorbaat de wind uit de zeilen genomen.

In de morgen van diezelfde dag had mr Pels Rijcken aan zijn
mede-hoofdbestuursleden de mededeling moeten doen, dat een
steeds sterker wordende doofheid hem dwong zijn functies van
tweede voorzitter en voorzitter van de Permanente Commissie neer

te leggen. Wel bleek hij bereid als adviseur lid van het hoofdbestuur
te  blijven. 27 De rentmeester  van het kroondomein te Ginneken
H.  R. Tutein Nolthenius 28 stemde op aandrang  van het hoofdbe-
stuur erin toe het voorzitterschap der Permanente Commissie op
zich te nemen. Het tweede voorzitterschap wees hij beslist van de
hand. Dientengevo]ge werd op 29 juli 1943 tot tweede voorzitter ds
F.  J.  J.  Loeff 29, emeritus predikant  te  Rotterdam,  door de Algemene

Vergadering benoemd.
Wie naar de gevoelens van de leden van het hoofdbestuur in de

oorlogsjaren in het archief van Welstand een onderzoek zal instel-
len, kan daarin over die gevoelens niets vinden; zo iets stelde men
uiteraard niet op schrift. Uit het eerste jaarverslag na de oorlog, op
29  augustus 1946 uitgebracht 30, blijkt evenwel,  dat de kasgelden
om inbeslagneming door de bezetter te voorkomen zoveel mogelijk
verspreid gehouden werden bij de districtsbestuurders en op allerlei
bank- en girorekeningen. Duitse bevelen of aanwijzingen van Ne-
derlandse autoriteiten, waarachter men bijbedoelingen ten behoeve
van de bezetter vermoedde, werden zo veel mogelijk genegeerd of
wat de uitvoering betreft, op de lange baan geschoven. Het hoofd-
bestuurslid A. I. de Stoppelaar Blijdesteijn te Nijmegen werd op
-overigens gegronde - verdenking van illegale werkzaamheden

26)    J.    1941,   blz.   3.
27) A.W., Hoofdbestuur, Not. 29 juli 1941.
u) Hendrik Rudolph Tutein Nolthenius (1888-1954): Ned. Patriciaat, jrg. VIII
(1917), blz. 326. Hij overleed te Breda 16 sept. 1954.
") Ds Frans Johan Jacob Loeff (1866-1951): Ned. Patriciaat, jrg. XXVIII (1942),
blz.   176. Hij overleed te Bennebroek  12  okt.   1951.
w) J. 1946, blz. 7.
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door de Duitsers gearresteerd, maandenlang in Scheveningen gevan
31gen gehouden, maar nog tijdens de bezetting plotseling vrij gelaten.

Het overgrote deel van de pachters betoonde zich goede Nederlan-

ders. Velen herbergden onderduikers en hielpen geallieerde mili-
tairen over de grens. De pachter H. van der Schans te Bladel hield
enige tijd twee Engelse piloten, van wie er een was gewond, op de
zolder van zijn huis verborgen en slaagde erin bij inkwartiering van
Duitse militairen deze laatsten gelijkvloers te bergen. Toen hij tot
overmaat van ramp zelf nog gedwongen werd te evacueren, wist hij
die piloten ook nog weg te helpen. In Zundert verborg de pachter

B. J. de Weyer Engelse piloten in een ondergrondse schuilplaats
in zijn frambozentuin. In samenwerking met de pastoor hield hij er
als 't ware een doorgangshuis voor Engelse piloten in stand. Helaas
werd Aart Antonie van Heyst te Asten begin augustus 1944 als lid
van een groep illegale werkers door de Duitsers gearresteerd en op
9  augustus   1944 te Vught  gefusilleerd.   Bij  de  bevrijding  van  Zuid-
Nederland werd de pachter Johan Juvn te Dinther door een gra-

naatsplinter dodelijk getroffen. Vijf boerderijen van Welstand gin-
gen in diezelfde dagen in vlammen op of werden in elkaar gescho-
ten; andere werden ernstig beschadigd. 32 Maar de gemeenschappe-
]ijke oorlogsellende had ook tot gevolg, dat protestanten en katholie-
ken elkander vonden in hun strijd tegen de vijand. Zo sterk was
dat het geval, dat ds Loeff in zijn openingsrede tot de Algemene
Vergadering van 10 september 1947 zich met enige verontrusting

afvroeg, of de pachters zich van hun protestantisme nog wel diep
bewust waren en of zij er niet aan gewoon geraakt waren te leven

als niet-katholieken, die zich aan hun andersdenkende omgeving
volledig aangepast hadden en voor wie de trouwe zondagse kerkgang

nog slechts een sleur geworden was. Zes jaren later, in 1953, zou de
voorzitter der Maatschappij in zijn openingstoespraak nog eens de
vraag stellen, of het protestants bewustzijn bij de pachters wel diep
genoeg gefundeerd was en of van de zijde van de Maatschappij niet
het vormingswerk ook onder haar pachters moest worden gestimu-
leerd.

11) J. 1946, blz. 7.
32) J. 1946, blz. 2 en 3.
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Tijdens de oorlog hebben ook de pachters van Welstand van de
Duitse oorlogsmaatregelen op economisch gebied te lijden gehad.
De overgrote meerderheid bezondigde zich niet aan zwarte verkopen
tegen hoge winst. Wel hebben velen andere goede Nederlanders
geholpen aan levensmiddelen en getracht hun produkten ten be-
hoeve van onderduikers ten dele aan de inleveringsplicht te ont-
trekken. Het merendeel van de akkerbouw- en veeteeltprodukten
leverde overigens een niet onaantrekkelijke winst, doordat de van
overheidswege vastgestelde prijzen regelmatig werden verhoogd omde
produktie te bevorderen. In het algemeen gaf de positie van de boer
aan het einde van de oorlog en de eerste jaren daarna dan ook geen
reden tot klagen. Dit vond ook zijn weerspiegeling in de som der
ontvangen pachten  die  in 1943 bijna f 50.000,- bedroeg  en  in
1948 omstreeks f 60.000,-. 33

Wat de bezittingen van de Maatschappij zelf betreft: veel nood-
zake]ijk onderhoud moest uitgesteld worden wegens gebrek aan
materiaal en arbeidskrachten. De spoedig in 1940 intredencle petro-
leumschaarste leidde ertoe, dat vele boerderijen op het electrisch
licht aangesloten moesten worden, al trachtte men zich hier en daar
aanvankelijk vaak in strijd met de brandpolissen met carbidverlich-
ting te behe]pen, omdat bij aansluiting op het electrisch net geen
benzine meer toegewezen werd om te dorsen. Van de vorderingen
tot levering van hout voor de mijnen, generatoren en verwarming
hadden de bossen in Bladel en in Hoogeloon (bij de Casterense
molen) zwaar te lijden. Maar na afloop van de oorlog kon toch vast-
gesteld worden, dat de Maatschappij de oorlogsjaren zonder al te
grote kleerscheuren had overleefd.

§ 3. De Maatschappij gaat overstag

In het najaar van 1950 overleed mr Vliegenthart, nadat in dat-
34zelfde jaar ds Loeff het tweede voorzitterscliap neergelegd had.

33)  J.   1944,  blz.   3;   1949,  blz.   9.   Dat de grote liquiditeit aan geldmiddelen  bij   de
boerenstand goeddeels berustte op de-vestering en schijnwinsten, werd destijds vaak
nog onvoldoende ingezien: Kriellaars, De Brabantse landbouw in de periode   1925-
1 950,  t.a.p.,  blz.  327  vlg. (de periode 1940-1944).
al)      1950,  blz.   1  en  2.
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In de Algemene Vergadering van 18 september 1951 werd toen de
plaatsvervangend voorzitter notaris  P. J. Steensma 35 te Eindhoven
tot algemeen voorzitter gekozen. De heer Tutein Nolthenius bleef
tot zijn overlijden in september 1954 voorzitter van de Permanente
Commissie. 36  Hij werd daarna als zodanig opgevolgd  door J.  M.
baron van Tuyll van Serooskerken, rentmeester der Kroondomeinen
te Breda. 37

Inmiddels begonnen zich grote veranderingen in het werk van de
Maatschappij af te tekenen. Reeds in zijn verslag, uitgebracht aan de
Algemene Vergadering  van 29 augustus  194638,  had de algemeen
secretaris erop gewezen, dat het wenselijk moest worden geacht de
steeds toenemende onderlinge bloedverwantschap der pachters tegen
te gaan. Z.i. was het nodig daartoe nieuwe boerderijen aan te kopen
en daarop landbouwers van buiten het ressort van de Maatschappij
te plaatsen. 39 Vooreerst bleek daartoe niet veel mogelijkheid te be-
staan als gevolg van de noodzakelijke reparaties en vernieuwingen

40van het reeds bestaande bezit, waardoor van winst geen sprake was.
Maar langs andere weg kon eenzelfde doel worden nagestreefd, na-
dat  in   1948 in samenwerking met Unitas en Christelijk Hulpbetoon
en de Algemene Synode der Nederlandse-Hervormde Kerk de stich-

ting Protestantse Economische Belangen (P.E.B.) in het leven ge-
roepen  was. 41 Deze stichting, waartoe later  ook de Evangelische

..15) Geb. Adorp 19 april 1895, overl. Eindhoven 5 nov. 1962. Hij was in 1939 als
districtsbestuurder lid van de Pernianente Commissie geworden. Voor het eerst
sinds de dood van ds Huydecoper werd nu weer iemand die reeds lid van de Maat-
schappij was, tot voorzitter gekozen.
·w)   ,l.   1955,  blz.   3  en   4.  In de vergadering  van  de Perm. Commissie  van   15   nov.
1954 werd hij door de algemeen voorzitter herdacht als „een uiterst kundig be-
stuurder, doorkneed in alle landbouwaangelegenheden en daarbij een rechtschapen
mens en warm vriend".
37) Jan Maximiliaan baron van Tuyll van Serooskerken, geb. 1918: Ned. Adelsboek
1965, blz. 166.
38) Wegens de verkeersmoeilijkheden was in het bevrijdingsjaar geen Algemene
Vergadering gehouden.
n) J. 1946, blz. 8. De bepalingen van de pachtwet maakten echter het verhuren
van boerderijen aan anderen dan aan de reeds gevestigde pachters of hun familie-
leden bijna onmogelijk:  J.   1951,  blz. 5. Blijkens  J.   1954,  blz. 4 waren  toen  voor  het
eerst een paar vrij-gekomen hoeven aan gegadigclen uit een andere provincie ver-
pacht.

40)  J.  1 948,  blz.  6  en  8.  Toch  kon  in  1949  (J.  1949,  blz.  4,  7  en 8) melding wor-
den gemaakt van de aankoop van een boerderij van 23 ha. onder Leende en Veld-
hoven („De Vloeiweide"; onderst. no. 330).
") J. 1949, blz. 3, 1954, blz. 5.
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Maatschappij toetreden zou, vond haar wortel in een in 1926 op
initiatief van liet genootschap Unitas tot stand gebracht Fonds ter
behartiging van Protestantsche Economische Belangen. Doel van
dat Fonds was oorspronkelijk: „de economische belangen van protes-
tanten in de door Rome bedreigde streken van ons land te verdedi-
gen".42 Een daartoe op te richten Centraal Bureau zou zich met de
behartiging van die belangen bezig gaan houden. Aangezien de
Maatschappij van Welstand een anti-Roomse actie, uitgaande van
dit bureau, verwachtte, weigerde zij aanvankelijk aan de totstand-
koming van dit bureau haar medewerking te verlenen, maar nadat
deze vrees ongegrond was gebleken, werd het fonds enige malen
door de Maatschappij gesubsidieerd. In 1930 nam zij voor f 1000,-
deel in een door genoemd fonds opgerichte „N.V. tot instandhou-
ding en uitbreiding van Protestantsche gemeenten in Noord-Holland
boven  het  IJ" 43, waardoor de Maatschappij thans vastberaden  een
stap deed buiten haar oorspronkelijke werkgebied.

De in 1948 gevormde stichting Protestantse Economische Belan-
gen leidde voor de Maatschappij tot nog verdere stappen buiten dat
werkterrein, want P.E.B. ging er weldra toe over, door zich borg te
stellen, aan protestantse boeren de gelegenheid te verschaffen zich
in het bezit van liet nodige kapitaal te stellen om zich in de Noord-
Oost Polder te kunnen vestigen. 44 Zij bevordercle tevens de verstrek-
king van gezinshulp in geval van ziekte van de huisvrouw, hetgeen
voor menig pachtersgezin een uitkomst betekende. In vroeger jaren
had het ontbreken van zulk een hulp niet zelden het begin van de
ondergang van een pachtersfamilie betekend. Bij akte d.d. 3 febr.
1971, verleden voor notaris E. J. Heijer te Amsterdam, wijzigde de
sticliting P.E.B. liaar statuten. Zij heet sedertdien Stichting „Wer-
vershoof", gevestigd te Eindhoven; liet ligt in de bedoeling, dat nog
in de loop van het jaar 1972 de Protestantse Vereniging onder de
zinspreuk „Christelijk Hulpbetoon" geheel in deze stichting zal op-
gaan. Ook op andere wijze steunde de Maatschappij de opbloei van

42) A.W., Hoofdbestuur, Not. 1911-1934, d.d. 25 nov. 1925, 3 juni 1926, 25 nov.
1927, 2 juni 1931 en 28 nov. 1933; Perm. Com., Nc,t. 1914-1929, d.d. 28 sept.
1927; idem 1929-1942, d.d. 11 okt. 1929.
43) A.W., Perm. Com; Not. 1929-1942, d.d. 10 sept. 1930.
44) J. 1949, blz. 3.
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nieuw protestants leven. Toen kort na het einde van de Tweede

Wereldoorlog door de Generale Synode der Hervormde Kerk in
samenwerking met het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Brabant
de Regionale Commissie voor liet Zuiden opgericht was, toonde de

Maatschappij meteen voor die commisie grote belangstelling. De
algemeen secretaris der Maatschappij werd tot penningmeester der
commisie benoemd. 45

Gebruik makend van de gunstige ontwikkeling op agrarisch
gebied 46  en de daardoor toenemende welstand der pachters,  -  in
1948 was van achterstand bij de pachtbetalingen in het geheel niet
meer  sprake 47   _,   ging de Maatschappij   er  nu   ook  toe   over  de
pachten waar mogelijk te verhogen. In 1952 kon zelfs openlijk
worden verklaard, dat men gebroken had met het streven „welstand

"
te bevorderen door het verpachten van boer(lerijen tegen lage prijs .
Zulk een streven was onmogelijk te handhaven, want alleen al in
1953 waren de kosten voor onderlioud tot ongeveer f 300.000,-
gestegen! In het jaarverslag van 1952 werd met dankbaarheid

melding gemaakt van het feit, dat ook de pachters in het algemeen
inzagen, dat de Maatschappij wel gedwongen was tot pachtverho-
gingen over te gaan, te meer daar zij beseften, dat daarmee een

gemeenschappelijk doel werd gediend. Teneinde aller belangen
zoveel mogelijk te behartigen werden in 1953 contactgroepen ge-
vormd, bestaande uit enige hoofdbestuursleden en enkele, algemeen
gerespecteerde pachters; in deze groepen kwamen ook de nood-
zakelijke pachtverhogingen ter sprake. 48 Zelf deinsde  de  Maat-
schappij er niet meer voor terug desnoods schulden aan te gaan,
wanneer  deze de rentabiliteit  op  den duur zouden bevorderen. 49

Ook maakten de tijdsomstandigheden en de sterk verbeterde sociale

voorzieningen het mogelijk die pachters die de nieuwe ontwikke-

lingen niet of onvoldoende konden volgen, naar andere bestaans-

45)   1946, blz. 10,1947, blz. 27 en 28.
4r) Men zie voor uitvoeriger gegevens over die ontwikkeling Kriellaars, t.a.p., blz.
341 vlg.
")    J.    1949,   blz.   5.
48) J. 1953, blz. 7, 1954, blz. 4; 1955, blz. 5.
49) .l. 1950, blz. 5, 1951, blz. 4 en 10, 1952, blz. 10. Geleend werd f 100.000,-
tegen  3 5% rente met een verplichte aflossing van  f 5000,- per jaar.
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mogelijkheden te verwijzen.  0 De grote vraag naar boerderijen  en
de mechanisatie der bedrijven gaven voorts de Maatschappij ook
een veel grotere armslag.

In dezelfde tijd begon het bestuur zich ook te bezinnen op
maatregelen om het doel der vereniging - behoud en versterking
van de protestantse gemeenten in Noord-Brabant en het Land van
Maas en Waal - langs andere wegen, dan die van oudsher waren
bewandeld, te bereiken. 51 Op die mogelijkheid werd voor het eerst

uitvoerig gewezen door notaris Steensma in de jaarvergadering van
1951. Hij meende, dat de Maatschappij na 130 jaar andere wegen
moest inslaan en naar een nieuwe organisatievorm zou moeten
zoeken, die aangepast aan de moderne tijd op betere wijze de
nagedachtenis van ds Van Heusden zou eren, dan het vasthouden
aan een verouderde werkwijze  zou  doen. 52  In het bijzonder  ver-
meldde hij de mogelijkheid de stichting Protestantse Economische
Belangen uit te bouwen tot wat hij noemde „een hecht en machtig
bolwerk" van samenwerking met andere, gelijkgezinde verenigingen.
Niet zonder voldoening maakte hij toen tevens gewag van de con-
centratie van verschillende kerkelijke top-organen in het centraal
gelegen, representatieve gebouw dat de kerkvoogdij der Hervormde
Kerk inmiddels te Eindhoven aangekocht had. Mede in verband
met deze ontwikkeling   werd   in    1952 de zetel der Maatschappij,
na    130   jaar in Breda gevestigd   te zijn geweest, naar Eindhoven
overgebracht. Van daaruit zou het werk van de Maatschappij, op
nieuwe leest geschoeid, met meer succes aangevat kunnen worden,
ook dank zij een tot stand gebraclite nauwe samenwerking met de
stichting Regionale Commissie voor het Zuiden der Ned. Hervormde
Kerk en liet Kantoor der Geestelijke Goederen van die kerk in
Noord-Brabant en Zuid-Limburg. 53

Als een van de nieuwe werkobjecten der Maatschappij van
Welstand werd in 1951 vermeld het stichten van buurt- en dorps-
tehuizen  in vele nieuwe woongebieden. 54 Voortgaande  op  een

50)     1951,  blz.  4  en  1 1.
st)    J.    1951,   blz.    5   en   6.
") J. 1951, blz. 7; 1952, blz. 7; 1957, blz. 8.
53)   1952, blz. 6 en 11.
54)  J.   1955,  blz.   12.
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reeds geleidelijk ingeslagen nieuwe weg, verklaarde de Maatschappij
zij het nog altijd onder enige reserves zich bereid haar werkgebied
nog verder  uit te breiden. 55 Gewezen  werd  op de gevolgen  van
de wanverhouding tussen grondprijzen en pachten enerzijds en de
voortdurend stijgende kosten van noodzakelijke herstellingen en
vernieuwingen van het bestaande Maatschappij-bezit anderzijds.
Deze uitgaven konden dan ook nog maar moeilijk enigszins rendabel
worden geacht. Steeds klemmender rees dientengevolge de vraag,
of het kapitaal en de werkkracht der Maatschappij niet beter
konden worden ingezet op het terrein van het geestelijke en cul-
turele leven. 56 In dit verband werden genoemd: taken op het gebied
der voorlichting omtrent de beroepskeuze van de kinderen der
pachters   en de lectuur-verspreiding. 57   Maar   met   dat al verloor

men niet uit het oog, dat de rentabiliteit niet uitsluitend zuiver-

zakelijk berekend moest worden. Behoud van en steun aan het
protestantisme bleef het doel van de Maatschappij en dat doel werd
mede bevorderd door de maatschappelijke waardering, die de
pachters in hun eigen woonplaatsen bij anders-denkenden te beurt
viel. Die waardering nu steunde ook op de uitkomsten van hun
bedrijven en die uitkomsten hingen weer nauw samen met de vraag,
of de Maatschappij-hoeven wel aan alle moderne eisen beantwoord-
den. Met die eisen nu strookte het niet, dat vooral in de zand-
streken de boerenbedrijven dikwijls uit vele kleine en vaak nog
ver uit elkaar liggende percelen opgebouwd waren. Daardoor toch
werd een aan de tijd aangepaste exploitatie belet. Ruilverkavelingen
in de hier genoemde gebieden waren dan ook dringend nood-

w)   J.    1955,   blz.   1 5.   Met name werden genoemd: Twente,   waar de Fundatie  voor
Hervormden  te Tubbergen sinds  1856  al met succes werkzaam  was, de Veluwe  en
de  Gelderse   Achterhoek:   J.   1955,   blz.   14. Het technisch beheer van boerderijen,
aangekocht door de stichting Prot. Econ. Belangen te Wervershoof (bij Enkhuizen),
en onder Langbroek (Utrecht) werd aan het bureau van Welstand toevertrouwd:
J.    1959,   blz. 7. Weldra   werd de gehele administratie van genoemde stichting   op
het  bureau van Welstand verzorgd:  J·  1960,  blz.  12.
58) In 1958 werd melding gemaakt van steun verleend aan de plannen tot stichting
van een recreatie-centrum te Chaam, uitgaande van de vereniging „Het Grote Bos
te Doorn, waardoor de hervormde gemeente te Chaam bijzonder zou zijn gebaat:
J.   1958,  blz.  6.  Dit  plan  kwam  in   1960  tot  uitvoering. De Maatschappij stond  het
nodige terrein („De Flaasbloem") in erfpacht af:  L   1961,  blz.  37.
57) Het jaarverslag 1957 (blz. 9) maakte melding van een op te richten Centrale
Plattelandsbibliotheek-Zuid, waaraan de algemeen secretaris als penningmeester zijn
steun verleende.
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zakelijk,  maar zij kwamen  er vaak maar moeilijk op gang. 58 Toen
men het in de zandstreken eindelijk op enige plaatsen eens was
geworden, kwam de eerste bestedingsbeperking van 1957 echter
roet in het eten werpen. 59

Daarentegen kon de Maatschappij reeds in de loop van de jaren
vijftig met steeds meer voldoening de gevolgen aanschouwen van
de ruilverkavelingen in het Land van  Maas en Waal 60 en later in
het Land van Megen. Nadat in september 1949 het besluit tot
ruilverkaveling van Maas- en Waal-West was gevallen, werden de
werkzaamheden daartoe sinds 1952 met grote voortvarendheid

aangevat en voortgezet. Dit land dat eeuwenlang met uitzondering
van cle oeverwalgronden een achterlijk en arm landbouwgebied met
slecht ontwaterde, onproduktieve komgronden had gevormd, werd
nu na bemaling herschapen in een goed ontsloten en welvarend
landbouwgebied. Wie thans na de ruilverkavelingen van Maas- en
Waal-West en de claarop aansluitende ruilverkaveling van het Rijk
van Nijmegen-Noord (welke laatste over enige jaren voltooid moet
zijn) de dertien grote landbouwbedrijven en het omvangrijke fruit-
teeltbedrijf ziet die daar reeds in het begin van de jaren zestig

eigendom van de Maatschappij waren, kan zich maar moeilijk voor-
stellen, dat nog in de jaren twintig van deze eeuw de bezittingen
van de Maatschappij in deze gebieden bestonden uit 27 onder-
steuningen, veelal niet meer omvattend dan wat tegen de dijk
gelegen boerderijtjes of arbeiderswoningen met soms nog geen
hectare grond. Er waren daar in het einde van die jaren twintig
maar drie Maatschappij-hoeven   met een omvang   van   13   tot   15
ha., t.w. onder Appeltern, Bergharen en Horssen (ondersteuningen

58)      1956,  blz.  8  en   11.  Aan  de  in  1956 te Zaltbommel gehouden Algemene  Ver-
gadering werd een excursie naar de ruilverkavelingen in Wamel en omgeving ver-
bonden, hetgeen de algemeen secretaris aanleiding gaf tot het houden van een
voordracht  over de geschiedenis  van  het  Land  van  Maas  en  Waal:  b   1956,  blz.   16
vlg. Genoemde excursie viel in zo goede aarde, dat zij later werd gevolgd door
andere bezoeken aan bezittingen van de Maatschappij. Na de Algemene Vergade-
ring van 1957 te Oisterwijk volgde, na een historische uiteenzetting van de alge-
meen secretaris over de Vorselse Hoef te Bladel, een excursie naar dat bezit:  1· 1957,
blz.   16 vlg. Dezelfde spreker sprak   in   1959   over de historie   van   Oyen   (N.Br.)   en
over de Beerse  Maas:  J.  1959,  blz.  11  vlg.;  in  1962 over de geschiedenis van  't slot
te Oud-Gastel (N.Br.) met vele genealogische gegevens: J. 1962, blz. 11 vlg.
")  J.  1958, blz. 8.
w) Alen zie m.b.t. deze ruilverkavelingen H. van Heiningen, Tussen Maas en Waal,
650 jaar geschiedenis van mensen en water (Zutphen 1971), blz. 354 vlg.
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no.'s 53, 129 en 324), en slechts vijf boerenbedrijfjes met een
grootte van ongeveer 3 tot 6 ha. Enkele daarvan waren in de daarop
gevolgde tijden nog enigszins uitgebreid door de Maatschappij
zulks onder afstoting van de meeste ondersteuningen van kleinere
omvang. Van veel betekenis waren echter ook de overgebleven
bezittingen niet; tot na de Tweede Wereldoorlog heeft het Land
van Maas en Waal slechts een beperkte rol in de geschiedenis
van de Maatschappij vervuld.

Na de ruilverkavelingen werd dat evenwel anders. Het begon
ermee, dat de Maatschappij met graagte het haar van overheids-
wege gedane aanbod aanvaardde om haar boerderij no. 57 te Alphen
aan de Maas te verplaatsen naar een geheel aaneengesloten kavel
van rond de 17 ha. onder Wamel, met een toezegging van een
rijkssubsidie in de bouwkosten van een nieuw bedrijfsgebouw en
woning. Reeds in het jaarverslag van 1954 kon worden gecon-
stateerd, dat gebouw en inrichting van deze nieuwe boerderij de

algemene aandacht hadden getrokken en dat het wel de beste
boerderij was die in genoernd ruilverkavelingsgebied tot stand was
gekomen. 61  Voorziende,  dat  in  dit  nieuw-ontsloten  land  in  een

streek, waar nog geen 5% der bevolking protestant was maar de
Hervormde  Kerk 18 kerkgebouwen bezat  voor 2400 zielen onder
wie de kerkelijke onverschilligheid groot was, de pachters der
Maatschappij een krachtige steun voor nieuw protestants leven
zouden kunnen gaan vormen, besloot het bestuur meer rendabele
boerenbedrijven in dit Gelderse rivierengebied te gaan stichten.

In samenwerking met de Hervormde Kerk, die er zelf veel land
bezat, werden vervolgens ter ge]egenheid van de ruilverkaveling
van het Rijk van Nijmegen door de Maatschappij nog zes nieuwe
boerderijen met overheidssubsidie gebouwd. 62 Het resultaat  werd
gevormd door de reeds genoemde dertien grote landbouwbedrijven
en het fruitteeltbedrijf. Een van die nieuwe boerderijen (no. 53) te
Maasbommel verkreeg op uitdrukkelijk verzoek van de pachter de
naam „Van Heusdenhof" ter herinnering aan ds Jacob van Heus-
den. De kroon op het werk in deze streek werd in 1967 gezet met
de aankoop van de heerlijkheid Appeltern, bestaande uit omstreeks

61) J. 1953, blz. 14; 1954, blz. 4 en 9.
62) J. 1955, blz. 12; 1957, blz. 7,1964, blz. 8.
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50 ha. land van zeer goede kwaliteit en 5 ha. water. 63 Thans vormt

het bezit der Maatschappij in het Land van Maas en Waal omstreeks

20% van haar totale bezit.
Voor het protestantisme in deze streken bleek deze ontwikkeling

van zeer veel belang. Mede door de stuwende kracht van de pach-

ters op de bedrijven van Welstand kwam er nu ook een kerkelijke
ruilverkaveling tot stand. Uit de gemeenten Altforst, Appeltern en
Maasbommel, de gemeenten Heumen, Malden en Over- en Neder-
asselt en de gemeenten Beuningen, Winssen en Ewijk werden

door samenvoeging drie nieuwe hervormde gemeenten met eigen

predikanten gevormd. Voortgaande op deze weg, besloot men in
1962 in overleg met de Provinciale Kerkvergadering van Gelderland
een Adviescommissie voor de kleine hervormde gemeenten in het
Gelderse Rivierengebied te stichten om tot een verdere kerkelijke
lierstructurering te komen. Het waren vooral de pachters die, veelal
van elders afkomstig, het werk van die commissie krachtig hebben

gesteund. Onder hen heeft, zoals in de Algemene Vergadering van
12 juni 1969 werd medegedeeld, de uit Engwierum in Friesland
afkomstige heer J. Wiersma te Batenburg als ouderling „in het
heetst van de strijd, waar vele vertegenwoordigende colleges bijeen
waren, zijn mening gezegd in klare taal, voor ieder te verstaan en

duidelijk gernaakt, dat alleen maar denken aan het eigen dorp uit de
tijd was". Overtuigd, dat er vooral voor de jeugd 66n gemeente
in een streck moest worden gevormd, ging genoemde commissie
daartoe de grondslagen leggen. Mede dank zij een door de Maat-
schappij van Welstand in 1965 voor vijf jaren toegezegde subsidie
van f 30.000,- per jaar, kwam er tenslotte op 1 juli 1968, nadat
vele moeilijkheden waren overwonnen, 66n levenskrachtige her-
vormde streekgemeente  van  Maas  en  Waal tot stand. 64

Ook van de ruilverkaveling in het Land van Megen trok de
Maatschappij partij om te Oyen nieuwe bedrijven te stichten.
In 1958 kocht zij er een boerderij aan van ruim 9 ha. om deze
bij de ruilverkaveling te kunnen inbrengen. 65 De Maatschappij
bouwde er twee flinke, nieuwe boerderijen.

63) J.  1958, blz. 19; 1969, blz. 4 en 10.
84) .l. 1969, blz. 6-7.

65)    1959, blz. 6-7.
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Ondertussen wijdde zij ook haar aandacht aan andere streken.
Nadat zij reeds   1948 een nieuwe boerderij   met  23 ha. grond   in
Leende had verworven, kocht zij in 1960 bijna 50 ha. uitenvaard
onder Neder-Hemert, terwijl in datzelfde jaar werd begonnen met
de bouw van een nieuwe boerderij op een ontginning te Bergeyk.
In het jaarverslag van 1960 vinden we voor het eerst de klacht,
dat het grote moeite begon te kosten alle geraamde werken aan-
besteed te krijgen door gebrek aan metselstenen en de overspannen
arbeidsmarkt. 66

Van dit laatste bezwaar hadden ook verscheidene pachters te
lijden. Vooral daar waar de industrie zich sterk uitbreidde, cleed

het gebrek aan mannelijk en vrouwelijk personeel zich pijnlijk
gevoelen. Geklaagd werd over het uitblijven van maatregelen tot
bevordering der arbeidsvoorziening in de landbouw en tot afrem-

ming van de trek naar de grote stad, waar meer vertier was en
z,varte lonen konden worden  verdiend. 67  Maar een neiging  om
liet agrarisch bezit van de Maatschappij dan maar liefst niet verder
uit te breiden, stuitte op het bezwaar, dat dan onvermijdelijk het
grondbezit dat reeds in handen van rooms-katholieken was, steeds

meer toenemen zou, en dit achtte de Maatschappij toch ook niet
wenselijk. In voorkomende gevallen wilde zij toch tot aankoop over

kunnen gaan. Er moest daartoe meer geld binnenkomen dan uit
de pachten alleen: er moest naar leden-aanwas worden gestreefd
en voor dat doel werden zelfs propagandisten in dienst genomen,
als gevolg waarvan het ledental in 1958 reeds de 3000 was gepas-
scerd. 68 Daarenboven kon in 1955 mededeling gedaan worden van
cen belangrijk legaat, bestaande uit ongeveer 67 ha. land in Zeeuws-
Vlaanderen, dat belast met vruchtgebruik aan de Maatschappij was
vermaakt door het op 20 februari 1955 overleden oud-hoofdbestuurs-
lid, S. J. baron van Tuyll van Serooskerken van Heeze en Leende. 69

66)   J.   1960,  blz.   1 1   en   3 5.
M)  J.   1957,  blz.   11.  In   1960  werd  e,·enwel  opgemerkt,  dat de veeboeren  die  met
minder werkkrachten konden toekomen, minder te lijden hadden onder dit pro-
bleem. Het tekort aan arbeidskrachten leidde overigens tot toenemende mechanisatie,
gepaard gaande met specialisatie:  J.  1960, blz.  11,  1961, blz.  36.
am) .1. 1946, blz. 6, 1957, blz. 8, 1958, blz. 9.
e) j. 1955, blz. 6.
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Met dat al won de overtuiging veld, dat de al in 1951 uitgestip-
pelde wegen de Maatschappij naar een nieuwe toekomst zouden
moeten ]eiden. Zij waren toen a]s volgt samengevat:
1. Het beschikbaar stellen van kapitaal aan protestantse boeren

die in het werkgebied der Maatschappij zich een eigen bedrijf
wilden kopen;

2. Het stimuleren van goede voorlichting op het gebied van be-
roepskeuze;

3. Het leiding geven aan cultureel leven. Als apart punt werd
hierbij ook genoemd: het samenwerken met andere organen,
waardoor een uitwisse]ing van boerenzonen en -clochters mogelijk
werd, zodat voor hen de mogelijkheid om tot een goede huwe-
lijkskeuze te komen zou worden verruimd; 70

4. Het subsidieren van instellingen die culturele vorming ten doel
hebben;

5. Het zich financieel interesseren in het kerkelijk werk in de
dorpen, opdat de plaatselijke kerkelijke gemeente haar mak op
de beste wijze zou kunnen vervullen.

6. Het onderhouden van contacten met gelijkgezinde verenigingen,
zoals de Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw 71,
boeren-cooperaties, protestantse gezelligheidsverenigingen e.d.

Begrijpelijk zal het zijn, dat het even heeft moeten duren, voordat
men zich met deze, zo geheel nieuwe denkbeelden volledig ver-
trouwd had gemaakt. De oprichters der Maatschappij zouden ver-
moedelijk hebben geredeneerd, dat dergelijke plannen niet strookten
met hun doel: duurzame versterking der met uitsterving bedreigde
kleine gemeenten. Maar de tijden waren in de loop van 130
jaren volkomen veranderd en in 1958 zette de Maatschappij doel-
bewust de eerste stappen op de wegen die in 1951 al waren ge-
noemd. Er werden toen vaak niet onbelangrijke subsidies verleend
aan de stichting Protestantse Economische Belangen, het Steunfonds
voor het Protestantisme in liet Zuiden, voor jeugdhuizen in Hil-
varenbeek, Boxtel en Ginneken, de restauratie van de hervormde

'o)  Dit plan mislukte:  J.  1952,  blz.  6;  1954,  blz.  10.
71)  J.  1958,  blz. 6, spreekt  van  een tot standgekomen samenwerking  met deze  Maat-
schappij.
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kerk in Waterlandskerkje (Zeeuws-Vlaanderen), de Protestantse

Stichting voor Culturele Vorming in Maas en Waal, aan de kerk-
voogdij te Boxmeer, en voor een k]euterschool te Zundert, terwijl in
Veldhoven werd meegewerkt aan de oprichting van een cooperatieve
beregeningsinstallatie. 72 In de daarop volgende jaren wer(len deze
stappen door nog andere gevolgd en wel in zulk een toenemende

mate, dat het duidelijk was, dat de Maatschappij, wat haar werk-
wijze betreft, volkomen overstag was gegaan. In 1960 moest het
bestuur ook mededelen, dat men gezien de tijdsomstandigheden

niet langer meer vasthouden kon aan de oude methode van werken:
het instandhouden van kleine protestantse gemeenten door uitslui-
tend boerderijen aan te kopen en daarop protestantse boeren te
plaatsen; er waren nagenoeg geen (kleine) boerderijen meer te
koop, en wat er nog was te krijgen, werd alleen aangeboden tegen

onevenredig hoge prijzen. Daarenboven kon het voortbestaan van
kleine protestantse gemeenten in het zuiden des lands niet meer
worden beschouwd als het grootste en meest nijpende probleem
van de Hervormde Kerk. Immers in vele van die eens met uitster-

ving bedreigde gemeenten hadden zich, onder invloed van de
toenemende industrialisatie, zonder tussenkomst van de Maat-
schappij in niet geringe getale nieuwe protestantse gezinnen ge-
vestigd, die de plaatselijke hervormde gemeenten in belangrijke mate
waren komen versterken. Hier en daar was dat in zulk een mate
het geval, dat het voortbestaan van die gemeenten niet meer van
de aanwezigheid van de pachters van Welstand afhankelijk was.
In die plaatsen konden de boerderijen van de Maatschappij beter
worden verkocht en veelal was dat ze]fs raadzaam, wanneer het
kleine boerenhoeven betrof die in verband met de noodzakelijke
onderhoudskosten een te zware last voor de Maatschappij begonnen
te vormen. Verkoop bleek daarenboven spoedig bijzonder aantrek-
kelijk, wanneer bezit van de Maatschappij voor bestemming tot
bouwterrein in aanmerking kwam. De opbrengsten konden dan

72) J. 1959, blz. 5-7. Ik volsta met deze opsomming en verwijs verder  naar       1961,

blz.   35;   1962,  blz.  9;  1964,  blz.  7,   1965,  blz.  24-25, en volgende jaarverslagen,
waarin gewag gemaakt wordt van de vele, en vaak belangrijke subsidies voor kerk-
restauraties, jeugdcentra, jeugdwerk en verenigingsgebouwen in verscheidene pro-
vincies.
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worden gebruikt ter verbetering van de overblijvende boerderijen
in dezelfde of andere gemeenten.

Onder invloed van deze ontwikkeling onderging het gehele finan-

ciele beheer der Maatschappij een volkomen verandering. Weldra
eisten de nieuwe taken die de Maatschappij op haar programma
had gesteld, zodanige uitgaven, dat van goedkoop verpachten der
nog overgebleven boerenbedrijven absoluut geen sprake meer kon
zijn. 73 Gestreefd  u,erd  naar een zodanige exploitatie  van  het  on-
roerend bezit en een zodanige belegging van de geldelijke in-
komsten, dat het hoogst mogelijke rendement werd bereikt, om met
behulp daarvan te kunnen voldoen aan de talrijke verzoeken om
subsidies ten behoeve van het kerkelijke werk op allerlei gebied.
Daarnaast werden de inkomsten die nu door die nieuwe wijze van
exploitatie werden verkregen, thans ook gebruikt voor werk ver
buiten het oude werkterrein van de Maatschappij. Zo werd in
samenwerking met de stichting Protestantse Economische Belangen
herhaaldelijk steun verleend aan boeren, tuinders en middenstanders
in het noorden en oosten  van  ons  land. 74

§ 4. Reglementswijziging van 1964

In wezen betekenden deze ontwikkelingen een zodanige ver-
andering, dat het nog uit 1903 daterende reglement daaraan nodig
aangepast diende te worden. Ook de organisatie van de Maat-
schappij was niet meer in overeenstemming met de toestanden,
zoals die in verloop van bijna een lialve eeuw waren gegroeid.
In het bijzonder was de taak en de positie van de ringbestuurders
geleidelijk volkomen veranderd. De organisatie in ringen had elke
betekenis verloren. Zij diende alleen nog om via de ringbestuurders
de contributie van leden en begunstigers te innen. Van leden-

'3)  J.  1960, blz.  8-10. De droge zomer van 1959 leidde  tot een snelle stijging van de
prijs der zuivelprodukten.   Daar  ook de pachters der Maatschappij hien·an profiteer-
den, kon een aantal pachtverhogingen plaats vinden die ten doel hadden de dis-
crepantie tussen onkosten en opbrengsten  op te heffen:      1960,  blz.   11  en   13.
14)  J.   1960,  biz.   12  en   13.   In   1964 werd medegedeeld,  dat in samenwerking  met
diverse protestantse rerenigingen  roor  ongereer f 1.000.000,- krediet was verstrekt
aan protestantse boeren, middenstanders en kleine industrielen: b 1964, blz. 8.
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vergaderingen was al lang geen sprake meer geweest en als gevolg
daarvan was de gewoonte ontstaan, dat het hoofdbestuur zelf de

ringbestuurders benoemde. Met de leden van hun ring hadden

laatstgenoemden nauwelijks enig contact. In hoofdzaak beperkten
Zij er zich toe, om in de Algemene Vergaderingen hun mening te
kennen te geven en over de daar voorgedragen onderwerpen te
stemmen. Hun oordeel werd door het hoofdbestuur steeds bijzonder
op prijs gesteld en in feite bepaalden zij dus de gang van zaken,

zij het dan dat zij uiteraard gaarne bereid waren hun vertrouwen
aan de leiding van hoofdbestuur en Permanente Commissie te geven.
Van conflicten was zelden of nooit sprake; men kende zijn Pappen-
heimers en wist, dat bij hen het lot van de Maatschappij in goede
handen was.

Toen   dan   ook   in   1964   het hoo fdbestuur   met het voorstel   kwam
om de Maatschappij op een geheel nieuwe leest te schoeien, kon
het bij voorbaat op een welwillende instemming bij de ringbestuur-
ders rekenen. Het voorstel was goed voorbereid door langdurig
vooroverleg en werd in de Algemene Vergadering van 22 januari
1964 aan de ringbestuurders voorgelegd.

De voorzitter van de vergadering, Baron van Tuyll van Seroos-

kerken, die de plaats innam van de inmiddels overleden heer
Steensma, gaf eerst een historisch overzicht van hetgeen tot de
inhoud van het nog uit 1903 daterende reglement had geleid.
Vervolgens wees hij op de ontwikkelingen in de jaren na de Tweede

Wereldoorlog en vooral sinds het midden van de jaren vijftig.
In het aan de vergadering voorgelegde ontwerp van een nieuw
reglement kwamen ook deze nieuwe ontwikkelingen tot uiting.
Het voorstel hield tevens in het aantal stemgerechtigde leden aan-
zienlijk te beperken. Het zou voortaan uit ten minste tien en ten
hoogste dertig leden bestaan, die gekozen zouden worden door een
ten minste eenmaal per jaar bijeenkomende ledenvergadering en
wel uit een door het bestuur te maken voordracht. Het bestuur zelf
zou verminderd worden tot 5 0 7 personen, op aanbeveling van het
bestuur uit en door die leden te kiezen. Het zou onderling de
functies van vice-voorzitter, secretaris, vice-secretaris en penning-
meester verdelen; alleen de voorzitter zou direct door de leden-
vergadering aangewezen worden. Een door het bestuur te benoemen
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administrateur zou onder contr6le van een door het bestuur aan73

te wijzen accountant de boekhouding van de Maatschappij ver-
zorgen, terwijl het beheer der onroerende goederen zou komen te
berusten bij een of meer door het bestuur aan te stellen rent-
meesters. 76

Art. 2 van het voorgestelde reglement omschreef het doel van de
Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder
Landlieden als: het steunen van het protestantisme in Nederland
in het algemeen en het bevorderen van de welstand der kleine
hervormde gemeenten in het bijzonder. Daartoe zou gestreefd
worden naar:

1. Het bijeenbrengen en instandhouden van een vermogen, dat
zoveel mogelijk in onroerende goederen belegd o.a. aangewend
zou worden om „de vestiging (te) bevorderen van hervormde
gezinnen in kleine hervormde gemeenten, bijzonder in het
zuiden";

2. Het geven van subsidies en het verstrekken van leningen en
borgtochten aan protestantse kerkelijke gemeenten, aan instel-
lingen en organisaties, alsmede aan natuurlijke- en rechts-
personen, ten einde daardoor op enigerlei wijze protestantse
belangen te bevorderen;

3. Het wekken van belangstelling voor het werk der Maat-
schappij, onder andere door het werven van contribuanten.

'5) Na de dood van de heer Neomagus was in zijn plaats benoemd de heer P. J.
Lips,   die   op   4   juli 1945 overleed.   Aan zijn nagedachtenis   werd   nog eens hulde
gebracht  in   1952:       1952,   blz.   13. Na aanvankelijk opgevolgd   te  zijn  door  zijn
zoon, werd de heer Lips Sr. op waardige wijze vervangen door de heer A. van
der Wal, ass.-accountant te Leeuwarden, die echter in 1964 een andere functie
aanvaardde. 1-ot administrateur werd toen benoemd de heer J. Huysman te
Eindhoven.
76) Ten behoeve    van een beter beheer was reeds   op 25 januari    1952   de    heer
Scholten van Aschat door het hoofdbestuur tot rentmeester benoemd, met behoud
van zijn functie van secretaris-penningmeester. Op eigen verzoek werd hem
met   ingang   van    1   juli    1962 als zodanig ontslag verleend.   Hem   was,   mede   inverband met de omvang van zijn werkzaamheden (het rentmeesterschap was ver-
enigd met dat van het Kantoor der Geestelijke Goederen der Ned. Hervormde
Kerk en het penningmeesterschap van de stichting Protestantse Economische
Belangen),    in    1957 een adjunct-rentmeester ter zijde gesteld. Als zodanig   werd
in 1958 definitief benoemd de heer G. Costermans. Deze volgde in 1962 de heerScholten van Aschat op.
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Het heeft niet veel zin de inhoud van het nieuwe reglement
dat   op 22 januari    1964   aan de ringbestuurders voorgelegd   werd,
hier verder in extenso weer te geven. Die inhoud dekte een toestand
die reeds in werkelijkheid bestond. De enige stemhebbende leden

- de ringbestuurders - waren reeds lang door het hoofdbestuur
.benoemd en wat het nieuwe reglement „contribuanten noemde,

was het overige bestand aan leden en begunstigers die zich tot het
betalen van hun contributies en bijdragen plachten te beperken. 77

Zeker een verbetering was, dat zoals art. 3 bepaalde voortaan de
(stemhebbende) leden door de ledenvergadering benoemd zouden
worden, zij het dan aan de hand van een door het bestuur op te
maken voordracht.

Slechts 66n voorstel vond in de Algemene Vergadering krachtige
bestrijding. Art. 3 toch bevatte de bepaling, dat die zo juist genoemde
voordracht zou worden opgesteld „uit de lidmaten der Nederlands
Hervormde Kerk of uit de ingeschreven gastlidmaten dier Kerk".
Dit was, zo was de mening van een deel der ringbestuurders, niet
in overeenstemming met de steeds meer veld winnende oecume-
nische gedachte. Het hoofdbestuur verdedigde de bepaling met een
beroep op „historische gronden": „protestant", zo stelde men, was
in het zuiden des lands altijd identiek geweest met nederlands
hervormd en ook in het oude reglement, zou daar, waar sprake was
van „Protestanten", dus altijd „Nederlands-Hervormden" zijn
bedoeld. Ik ga hier op deze zienswijze maar niet meer uitvoerig in.
Onder verwijzing naar hetgeen ik daarover reeds in de loop van de
beschrijving van de geschiedenis der Maatschappij opgemerkt heb,
zij het voldoende mede te delen, dat men - meer in overeen-

stemming met de historic - reeds in 1965 het lidmaatschap ook
openstelde voor lidmaten van een van de andere reformatorische

kerkgenootschappen in Nederland, mits met unanieme instemming
der ledenvergadering. 78

7;) De regeling van het stemrecht had lang een struikelblok gevormd. Een
concept-reglement   dat   op 19 november    1962   aan de Algemene Vergadering   had
voorgelegd zullen worden, werd op het laatste moment ingetrokken, omdat men
in het hoofdbestuur niet tot eenstemmigheid met betrekking tot het sternrecht
der leden kon komen. De vergadering werd toen afgelast.
T') Aanleiding tot deze wijziging was de benoeming van een lid van - naar
achteraf Week - remonstrantse godsdienst:   J·    1965,   blz.   6   en    14.

415



Ondanks de zo-even genoemde bestrijding werd het nieuwe
reglement door de Algemene Vergadering unaniem aanvaard. Daar
het onmiddellijk in werking trad, bleven nu als enige leden nog
over de zittende leden van het hoofdbestuur die volgens art. 17
meteen leden der Maatschappij werden. Hetzelfde artikel bepaalde,
dat zij terstond na de aanvaarding van het reglement in vergadering
bijeen zouden komen onder voorzitterschap van het oudste aan-
wezige lid. Dit was de heer M. V. E. P. Scholten van Aschat, tot
dusver algemeen secretaris-penningmeester, die zijn tijdelijke functie
aanvaardde  met een bijzonder aardige historische terugblik. 79

Nadat alle aanwezigen zich aan een gemeenschappelijke lunch
hadden geschaard, opende deze]fde functionaris 's middags om 3 uur
de eerste ledenvergadering volgens het nieuwe reglement. De aan-
wezige oud-hoofdbestuursleden kozen in hun nieuwe kwaliteit una-
niem de heer J. M. baron van Tuyll van Serooskerken tot voorzitter
van het bestuur, waarna deze als „voorzitter-nieuwe-stijl" voorstelde
de leden van de vroegere Permanente Commissie tot zijn mede-
bestuursleden te benoemen. De vergadering verenigde zich daarmee
en  wees de heren Scholten van Aschat 80  en  C.  J.  K. van Aalst  aan
als resp. secretaris en penningmeester, om tezamen met de Baron
Van Tuyll het dagelijks bestuur te vormen. De vergadering ging
daarna uiteen, nadat de eerst-volgende ledenvergadering  op   18  juni
1964 was bepaald.

Deze kon beginnen met o.a. de mededeling, dat men een
boerderij van bijna   17  ha.   land  met een aangrenzend stuk woeste

grond van ongeveer 35 ha. had kunnen verkopen voor een prijs
van  f   1.046.800,-. Deze boerderij, ondersteuning  no.   334  en  ge-
legen onder Heeze, was in het bezit der Maatschappij gekomen
door ruiling, dank zij het legaat dat de Maatschappij in 1955 was
toegevallen door het overlijden van Baron van Tuyll van Seroos-
kerken van Heeze en Leende. In de vergadering werd verder ge-
wezen op de nog steeds dalende tendens in de uitkomsten van
de landbouw, en op de zorgen die het beheer van de bezittingen

19)  L  1964,  blz.  13  vlg.
80) Nadat hij reeds   in    1966 te kennen gegeven   had het secretariaat te willen
neerleggen,   werd   hij in oktober    1967 als secretaris vervangen   door   ds   C.   E.   van
Voorthuysen. Hij bleef echter als adviseur aan het bestuur verbonden.
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van de Maatschappij onder dergelijke omstandigheden vorderde.

Maar uit de overgelegcle balans kon daartegenover blijken, dat het
kapitaal van de Maatschappij inmiddels de f 5.000.000,- ruim-
schoots had overschreden. Een deel van het contante geld werd
belegd in effecten. Besloten werd de opbrengst daarvan ten dele
te bestemmen tot ondersteuning van het werk van de Advies-
commissie voor het Gelderse Rivierengebied. Gewezen werd op de
noodzaak een bron van min of meer vaste inkomsten te vormen,
waaruit aan de steeds toenemende vraag naar subsidies zou kunnen
worden voldaan. In zijn jaarverslag van 1965 vestigde de secretaris

dc aandacht op het bestaan van vele zelfstandige fondsen en zede-

lijke lichamen binnen de Hervormde Kerk, die door hun grote
vermogensversnippering een goed beheer belemmerden. Met nadruk
wees hij op de wenselijkheid deze fondsen samen te voegen.

Hoezeer de nieuwe, moderne aanpak van het werk der Maat-
schappij tot een volkomen verandering heeft geleid blijkt uit het
Verslag van het streven en werken van de Maatschappij van Wel-
stand  te  Eindhoven,  gedurende  de  jaren  1965  en  196681,  dat  in
december   1967  aan alle contribuanten werd  toegezonden.  Met  name
werd daarin de aandacht gevestigd op het feit dat hetgeen eens
doel was geweest t.w. de verwerving van grondbezit in streken
waar het protestantisme gevaar liep verdrongen te worden, nu middel

was geworden. En inderdaad had de reglementswijziging van 1964
een wel volledige gedaantewisseling ingeluid!

§ 5.  IVelstand in Welvaart

In een van zijn eerste geschriften heeft de Groningse hoogleraar
prof. dr P. W. A. Immink eens een aardige vergelijking gemaakt
tussen liet werk van een historicus en dat van een filmregisseur.

Al)   Om financiele redenen werden    na     1965 de jaarverslagen alleen    nog    maar
toegezon(len   aan de leden.   Daar hun getal   bij de reglementswijziging   van    1964
tot enkele tientallen teruggebracht was, werden de jaarverslagen voortaan niet
meer gedrukt, maar gestencild. Aan de ruim 3000 contribuanten werd uitsluitend
in een kort, gedrukt verslag mededeling gedaan van hetgeen door de Maatschappij
was verricht.
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Beiden - zo schreef hij - verknippen hetgeen zij willen weergeven
in akten, scdnes en beelden, om deze vervolgens aaneen te rijen tot
het door hen gewenste verhaal. Uit de laatste vijf jaren van het
honderdvijftig-jarige bestaan van de Maatschappij kan nu de
geschiedschrijver van de Maatschappij zulk een aparte akte samen-
stellen, omdat zij een eigen karakter dragen ook doordat zij een
duidelijke overgang vormen tussen verleden en toekomst.

Reeds  in de jaarvergadering  van   1966  was  door het, helaas  nog
in datzelfde jaar overleden, lid der Maatschappij dr M. Boon, die
onder de leden van Welstand de band met de Guustaaf Adolf
Vereniging vertegenwoordigde, de aandacht gevraagd voor het
komende 150-jarige bestaan der Maatschappij  in   1972.  Van  hem
was toen het voorstel uitgegaan dan een gedenkboek, gewijd aan
de geschiedenis der Maatschappij, te laten verschijnen. Hij had
zelfs de vraag geopperd, of zo'n beschrijving niet tot een proefschrift
zou kunnen dienen. 82

In 1967 begon het bestuur zich over de herdenking in 1972 te
beraden. Maar uiteraard had het ook nog andere, veel belangrijker
zaken aan het hoofd.  In zijn jaarrede tot de vierde ledenvergadering 83
kon de voorzitter enerzijds met grote dankbaarheid getuigen van
het feit, dat de algemene welvaart in ons land ook zijn invloed
had op de Maatschappij, en dat deze zich weinig financiele zorgen
behoefde te maken. Maar hij wees er ook op, dat het vermogen
der Maatschappij, in plaats van goede vruchten af te werpen, haar
voortdurend noodzaakte tot het doen van grote, meestal weinig
rendabele uitgaven. Nog slechts twintig jaren tevoren was voor de
bedrijven op de Brabantse zandgronden een gemiddelde grootte van
omstreeks 7 A 8 ha. voldoende geweest om voor de pachters een
redelijk bestaan te kunnen opleveren. Daarna hadden deze bedrijven
zich echter stormenderhand ontwikkeld door bedrijfsvergroting en
specialisatie, zodat   in   1967 de marginale omvang al boven   de   15
ha. was komen te liggen. Daartoe waren zeer aanzienlijke investerin-

89 J. 1966, biz. 5. Na afloop van de bijeenkomst, die op 16 juni 1966 te Baarle-
Nassau in hotel De Engel was gehouden, werd een bezoek gebracht aan hetrecreatie-centrum De Flaasbloem te Chaam.
8I,) Gehouden te Amersfoort in hotel Kobus aan de Poort op 8 juni 1967:   1967,
blz. 1 vlg.
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gen nodig geweest. In vele gevallen was in de noodzaak tot uit-
breiding voorzien door samenvoeging en opdeling van toevallig

vrijkomende bedrijven, maar niet zelden had men ook nog dure,
paclitvrije grond moeten bijkopen. Daarenboven hadden overal de

bedrijfsgebouwen aangepast moeten worden, niet alleen aan de
vergroting van de oppervlakte der verpaclite grond, maar ook aan
de intensivering van de bedrijven en aan de praktiscli overal sterk
voortgeschreden specialisatie. Wat dit laatste betreft, gold ook ten
aanzien van de pachters het spreekwoord: „zoveel hoofden, zoveel

zinnen'. In het jaarverslag van 1968 zou dan ook opgemerkt worden,
dat ondanks de voortgaande sterke verhoging der pachtprijzen de
Maatschappij onmogclijk aan alle bijzondere wensen der pachters
kon voldoen. De bouw, de verbouw en inrichting der bedrijfs-
gebouwen was namelijk zo sterk afhankelijk geworden van de
persoonlijke inzicliten van de boer en van diens voorkeur voor

bepaalde bedrijfsmethoden, dat daaraan door de verpachter on-
mogelijk voldoende tegemoet gekomen kon worden. Het bestuur
was er dan ook toe overgegaan om in toenemende mate de pachters
zelf met de zorg voor hun gebouwen te belasten. 84

Maar in zijn jaarrede van 1967 stelde de voorzitter ook de vraag,
of het oorspronkelijke doel van de Maatschappij: zoveel mogelijk
de nog bestaande hervormde gemeenten in haar werkgebied in
stand te houden en dan met name op het Brabantse platteland,

niet grotendeels zijn zin had verloren. De meeste van die gemeenten
leefden in 1967 in betrekkelijke welvaart, zulks dank zij de indus-
trialisatie en de vestiging van talloze forensen. Waar nog kleine,
labiele gemeenten bestonden, waren door de goede verbindingen
veelal andere hervormde kerken in de nabijheid gemakkelijk bereik-
baar. De onkerkelijkheid in de steden begon een veel groter pro-
bleem te vormen. Van de 3 4 millioen hervormden in Nederland
woonde ongeveer de helft op het platteland, waarop 1400 predi-
kanten werkzaam waren. De andere helft beschikte slechts over
500 predikantsplaatsen. 85

84  J.   1968,  blz.  2. De ledenvergadering  van  dat  jaar  werd  op  13  juni 1968 gehou-
den te Rotterdam in het Skyway Hotel.
83) J. 1967, blz. 3.
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Het kunstmatig instandhouden van kleine hervormde gemeenten
op het platteland begon dus een anachronisme te worden. Reeds was
in 1964 met instemming van de Maatschappij een samenvoeging
tot stand gekomen van de hervormde gemeenten van Etten en
Leur. Hiervoor deelde ik al mee, hoe vier jaren later - op 1 juli
1968 - mede dank zij een door de Maatschappij verleende subsidie
aan de Adviescommissie voor de kleine hervormde gemeenten in
het Gelderse Rivierengebied in het Land van Maas en Waal 66n
streekgemeente tot stand werd gebracht. Zodanig werd deze ontwik-
keling door de Maatschappij toegejuicht, dat zij in 1970 besloot
voort te gaan met het werk van genoemde commissie te steunen,
zij het telken jare met f 5000,- minder. Ook elders steunde zij
plannen van pachters in verschillende gemeenten om tot samen-
voeging te komen. En dan bedenke men, dat in de eerste honderd
jaren de voorzitters er steeds gewag van gemaakt hadden, dat dank
zij de Maatschappij nergens meer hervormde gemeenten in het
„Roomsche Zuiden" door combinaties teniet gegaan waren. Nu
werd dat juist door de Maatschappij in de hand gewerkt, waar zulke
aparte gemeenten geen enkele zin meer hadden.

Ik maakte in dit hoofdstuk al melding van het tot standkomen
van het Kantoor der Geestelijke Goederen.  Op 15 maart  1948 was dit
Kantoor gevormd als centrum van een stichting, waarvan de bestuurs-
leden benoemd werden door de Regionale Commissie voor het
Zuiclen en die ten doel zou hebben het beheer en de administratie
van kerkelijke goederen en van goederen van hervormde instellingen
enz. en voorts om alles te verrichten wat in het belang van her-
vormde instellingen kon zijn. Het tot standkomen van deze stichting
was vooral het werk geweest van de algemeen secretaris van
Welstand, de heer Scholten van Aschat, die bij zijn talloze bezoeken
aan pachters van Welstand, van wie velen als kerkvoogd of diaken
beheerders waren van kerkelijke goederen, gemerkt had, dat hun
beheer in de ogen van een deskundige veel te wensen overliet. Na
aanvankelijk door de Maatscliappij gesteund te zijn met f 20.000,-
per jaar, verkreeg deze stichting in de loop der jaren van Welstand
een steeds hogere subsidiering - in 1969 zelfs tot een bedrag van
f 60.000,_. Van het begin af aan was de stichting gaan inwonen
bij het kantoor der Maatschappij, die haar mankracht ter beschik-
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king van de sticliting gesteld had. Het Kantoor beheerde, volgens
een  in de jaarvergadering der Maatschappij  van   13  juni   1968  door
hair tweede rentmeester, de heer L. A. Kaptein (tevens rentmeester
van het Kantoor), gehouden voordracht toen 800 ha. land met een
pachtopbrengst  van   ruim f 150.000,-, gelegen in Noord-Brabant
en Limburg, en sinds 1967 ook in Gelderland. Liquidaties van
onroerend goed, beleggingen van gelden, verpachtingen e.d. werden
door het Kantoor der Geestelijke Goederen verricht ten behoeve van

kerkvoogdijen, waarvan de leden vaak geen enkel begrip hadden
van theorie en praktijk van pachtwet, onteigeningswet, wet ruimte-
lijke ordening, ruilverkavelingswet, huurwet, jachtwet, enz.  enz. 86

Niet alleen via genoemd Kantoor, maar ook door eigen subsidies

begon de Maatschappij in de laatste vijf jaren van haar 150-jarig
bestaan steeds meer het tot standkomen van hervormde gemeen-
schapshuizen, jeugdcentra e.d. te bevorderen. Voortgaande op deze
weg, hoopt de Alaatschappij nog in talrijke andere opzichten haar
werkterrein te verbreden. Daarbij verwaarloost zij uiteraard niet
de taak die voorgaande geslachten haar nagelaten hebben, maar
zij probeert zo goed mogelijk deze taak aan de gewijzigde omstan-

digheden aan te passen. Het jaarverslag van 1970 maakte nog
gewag van investeringen   tot een bedrag   van f 1.000.000,-   voor
nieurve gebouwen en een grote bouwactiviteit, o.a. tot Uiting ko-
mende in de bouw van twee nieuwe boerderijen in Dinther, een
in Bergeyk, vier in Ewijk (Land van Maas en Waal), van welke
zeven bedrijven er vijf in ruilverkavelingsverband werden gesticht.87

Ik meen deze geschiedschrijving van de honderdvijftigjarige

geschicdenis het best te kunnen besluiten door het woord te laten
aan degenen die de taak op zich genomen hebben de Maatschappij
naar een zegenrijke toekomst te voeren; de geschiedschrijver moet
zwijgen, als hij de grens tussen heden en toekomst heeft bereikt!

In januari 1972 bereikte de leden en contribuanten van de Maat-
schappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder Land-
lieden, gevestigd te Eindhoven, een verslag over hetgeen in het

4)  J.   1969,  blz.  9  vlg.
81)     J.   1970,  blz. 2. Nadat de ledenvergadering  van  1969  op   12  juni  van  dat  jaar
te Nijmegen in de Vereniging was gehouden, kwam men op 28 april 1970 bijeen
te Etten-Leur in het gemeenschapshuis De Baai.
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toen  afgelopen  jaar was verricht. 88 De secretaris,  ds  C.  E.  van
Voorthuysen, vestigde daarin namens het bestuur nog eens de aan-
dacht op het feit, dat er in de afgelopen jaren een ombuiging van
het beleid had plaatsgevonden. Onder handhaving van de doel-
stelling, steun aan het protestantse kerkewerk, was niet meer zoals

vroeger de p]aatselijke gemeente het object dat met name gesteund
moest worden met mankracht, maar thans werd de opdracht van
de Maatschappij ook in bredere verbanden gezien. In Bladel, op
het aaneengesloten terrein „Ten Vorsel"     met zes Maatschappij-
boerderijen,  werd  in   1971  + 72   een oude hoeve verbouwd   als  con-
ferentieoord voor de Amsterdamse Hervormde Scholen en een in
de nabijhcid ge]egen ander bedrijf omgebouwd tot kampeerboerderij.
Aan veel plaatselijke gemeenten werden subsidies verleend om een
goede outillage te verkrijgen of te behouden ten behoeve van het
kerkewerk; het zgn. Gelders Rivierengebied werd verder gesteund
in zijn ontwikkeling als streekgemeente; schoolbesturen kregen door
het verlenen van borgstellingen de mogelijklieid tot het opnemen
van  leningen 89,  en de arbeid  van het Kantoor der Geestelijke
Goederen van de Nederlandse Hervormde Kerk werd door verdere
subsidies 7odanig ondersteund, dat zij zich door het gehele land
kon uitbreiden. In het verslag werd met waardering melding ge-
maakt van het werk van de beide rentmeesters der Maatschappij,
de heren G. Costermans en L. A. Kaptein, en van de administrateur,
J. Huysman, en mededeling gedaan van de aanste]ling van twee
nieuwe rentmeesters in de personen van de heren D. A. J. Bruil
en P. C. Buysman. Het bezit der Maatschappij omvatte op 31

88)   De  ledenvergadering  van   1971   was  op   16  sept. 1971 gehouden in Grand-hotel
't Silveren Seepaerdt te Eindhoven, dat korte tijd daarna door brand werd ver-
woest. Voordat men in vergadering bijeenkwam, werd een gezamenlijke autobus-
tocht door de Kempen gemaakt en een bezoek gebracht aan de in aanbouw zijnde
kampeerboerderij de Vorselse Molen en het nieuwe vormingscentrum te Bladel op
het terrein van de Vorselse Hoef (de voormalige boerderij no. 15 lb). Laatstgenoemd
gebouw, tot stand gekomen onder leiding van de architect ir L. F. M. van der
Plas te Goirle, vertoont in de gehandhaafde voorgevel nog een gevelsteen die claar
is  aangebracht  bij   de  bouw  van  de  oorspronkelijke  boerderij   in   1863,  waarbij   de
eerste steen was gelegd door Hendrik Jan Adam Damen (1859-1922). Volgens een
brief van zijn moeder van okt. 1896 (A.W., Ing. st. 1895/1898, letter D no. 1085)
„staat hij daar uitgetekend op hardsteen met ploeg en paard".
89) In  1968  was  voor een bedrag  van f 260.173,34 borgstellingen verleend  aan
protestantse scholen:   J.   1969,   blz.   5.
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december 1971 1662 hectare grond, met daarop 101 woningen en
78 bedrijfsgebouwen. 90

Onder vermelding  dat  in   1972  de  Maatschappij 150 jaren   zou
bestaan, eindigde het verslag met de navolgende woorden: „Wat
in die jaren verricht is, is niet in geldswaarden uit te drukken.
Onuitwisbaar blijft de bemoeienis van de Maatschappij verbonden

"
met het protestantse leven en werken in de zuidelijke provincies .

go) Aan het jaarverslag   van   1971   werd een interessante beschouwing toegevoegd
over de ontwikkeling van het landbouwbedrijf op de Brabantse zandgronden.
Daarin werd o.m. gewezen op het feit, dat in Brabant het accent steeds meer was
komen te liggen op de melkveehouding. Als gevolg van deze ontwikkeling was,
in tegenstelling met de andere provincies, in Brabant de rundveehouderij nog
steeds in opgaande lijn, zij het dan in die zin, dat de kleine bedrijven met minder
dan 20 melkkoeien sterk afnamen (in de jaren 1969 en 1970 met 2600 stuks),
maar de overgebleven bedrijven zich stormachtig ontwikkelden tot bedrijven van
30 melkkoeien of meer. Op vele boerderijen, ook van de Maatschappij, was men
overgegaan van de zgn. „grupstallen" via de open loopstal met gestrooide lig-
ruimten naar de gesloten loopstal met ligboxen. Voorts werd in deze bijlage ge-
rvezen op het aandeel van Noord-Brabant in de Nederlandse varkensstapel, dat in
de   laatste 10 jaren verdubbeld   was,   t.w.   van   15   tot 30%, zulks   mede   dank   zij   de

gunstige ligging van Brabant t.o.v. Rotterdam als aanvoerhaven van overzeese

voedergranen.
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NABESCHOUWING

In de hiervoorgaande studie is herhaaldelijk de moeilijke positie
ter sprake gekomen, waarin de protestanten in Brabant, evenals in
andere overwegend rooms-katholieke delen van ons land, na de
gebeurtenissen  in 1795 waren komen te verkeren  door  het  feit,  dat
zij daar steeds slechts kleine minderheden hadden gevormd. Onder
de Republiek der Verenigde Nederlanden hadden zij in het zuiden
des lands als numeratieve minderheden toch een dominerende
positie ingenomen, sociologisch bezien, had de veel grotere numera-
tieve meerderheid van rooms-katholieken met name in het midden
en  oosten van Brabant 1  toen  in  een minderheidspositie verkeerd,
hetgeen zich onder meer had geuit in het feit, dat de ambten en
betrekkingen alleen opengestaan hadden voor de lidmaten van de
Nederduits-Gereformeerde Kerk, en door de achterstelling der
katholieken ook op vele andere gebieden. Door de scheiding van
kerk en staat en de afkondiging van de gelijkstelling van alle gods-
diensten  in 1796 verloren genoemde protestanten hun dominerende
positie. Weldra werden hun plaatsen in allerlei leidende posities
overgenomen door rooms-katholieken; met hun ambten en betrek-
kingen verloren toen die protestanten in de overwegend rooms-
katholieke delen van ons land ook de grondslag van hun maat-
schappelijk bestaan.

Andere protestantse gemeenten dan die van de heersende Neder-
duits-Gereformeerde Kerk kende men in de overwegend rooms-
katholieke delen van ons land alleen nog binnen de steden. Op
het platteland waren de protestanten uitsluitend georganiseerd in
gemeenten van Nederduits-Gereformeerde of hervormde signatuur.
Toen de lidmaten daarvan   door de gebeurtenissen   na    1795   hun
bevoorrechte posities verloren en dientengevolge met de maatschap-
pelijke ondergang werden bedreigd, kwamen ook genoemde ge-
meenten waarvan zij steeds de kern hadden gevormd, in ernstig
1) Gebieden met sterk protestantse inslag vorm(d)en de delen van Brabant in het
noord-westen langs Volkerak en Hollands Diep, het Land van Altena, Land van
Heusden en enkele Langstraat-dorpen ten zuiden van de Bergse Maas: H. A.
Schz;nhage en M. Hylkema, Noord-West Brabant, in Handboek Pastorale Socio-
logie, dl. I ('s-Gravenhage 1953), blz. 210.
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gevaar.   Het   doel   van   de   in 1822 opgerichte Protestantsche   Maat-
schappij ter bevordering van Welstand, door onderste#ning en voor-
lichting - sinds   1830  cle  Maatschappij  tot  bevordering  van  Wel
stand, voornamelijk onder Landlieden - is van den beginne af
aan geweest die met maatschappelijke ondergang bedreigde pro-
testanten en hun gemeenten staande te houden. In feite kwam
dit neer op steunver]ening aan hervormde landgenoten en hervormde
gemeenten. In zoverre zou dan ook terecht van de zijde van het
bestuur    in 1964 worden gesteld, dat „Protestant"    in het zuiden
van ons land steeds identiek met „Nederlands-Hervormd" was
geweest. Of deze gelijkstelling ook thans nog geheel opgaat, kan
hier buiten beschouwing worden gelaten; historisch bezien, was -
voorzover de werkzaamheid van de Maatschappij van Welstand
betreft - de identificatie juist. Daartegenover moet echter worden

gesteld, dat de oprichters van de Protestantsche Maatschappij ter
"bevordering van Welstand bij het woord „Protestantsch , wat het

karakter der Maatschappij betreft, niet uitsluitend aan „Nederlands-
Hervormd" hebben gedacht. Zij beoogden integendeel een vereni-
ging te stichten, openstaande voor alle leden der reformatorische
kerkgenootschappen in ons land. Dat zo talrijke protestanten ook
van niet-hervormde huize aan de roepstem der Maatschappij gehoor
gaven, zal eensdeels hebben samengehangen met het feit, dat de
hervormde gemeenten in Brabant van oudsher ook gastvrijheid
plachten te verlenen aan protestanten van andere belijdenissen 2,

en anderzijds met de omstandigheid, dat vooral na de periode der
Verlichting „protestant-zijn" geen associaties meer wekte met een
bepaalde vastgelegde leer, maar veel meer met „protest tdgen elke
vorm van verdrukking der gewetens en vrijheden en protest v66r
een eigen persoonlijke overtuiging op godsdienstig gebied". 3  Een
bindend element daarbij vormde ontegenzeggelijk de gemeenschap-
pelijke reformatorische oorsprong van de destijds in ons land be-
staande niet-katholieke kerkgenootschappen (de joden uiteraard
uitgezonderd)  en een gemeenschappelijke afwijzing  van  Rome. 4

2)   S. Hanewinkel, Reize door  de  Majorij  van  's-Hertogenbosch  in  den  jaare   1798,
biz. 98; Brabants Heem, jrg. XXI (1969), blz. 66.
3) J· J· O. Goddijn, Katholieke minderheid en Protestantse dominant, blz. 36.
4 W. H. van de Pol, Karakteristiek van het Reformatorisch Christendom (Roer-
mond 1952), blz. 26-27 en 49.
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Dit verklaart, dat zelfs zij die a]s protestantse dissenters voor 1795
slechts beperkte vrijheid van godsdienst hadden bezeten en zelfs,
zoals de doopsgezinden, gewoon geweest waren hun godsdienst
alleen in schuilkerken Uit te oefenen, zich toch in groten getale
bij de (Protestantse) Maatschappij van Welstand aansloten, ofschoon
deze zich slechts het behoud van de nog bestaande hervormde

gemeenten in haar werkgebied ten doel stelde. Een bijzonder duide-
lijk voorbeeld van het feit, dat soms het gehele niet-katholieke
volksdeel van ons land zich a]s „protestant" - d.w.z. in „protest-

.

houding  - in een oppositionele eenheid kon actualiseren, wanneer
men de cigen, met moeite verkregen vrijheid bedreigd achtte 5,
vormt  de tot standkoming  in   1825 /26  van  de   17de  ring  der  Maat-
schappij te Amsterdam: deze uit twee afdelingen gevormde ring
kwam tot stand uitsluitend door „den grooten ijver der broederen
Doopsgezinden".

Dat het slechts om belioud, en niet om vermeerdering van het
aantal protestantse - d.w.z. hervormde - gemeenten in de over-
wegend rooms-katholieke streken van ons land ging, is reeds in
1824 door ds Van Heusden duidelijk naar voren gebracht. In de
Algemene Vergadering van dat jaar bracht hij dat streven onder
woorden door te zeggen:  „Van alle... Proselytenmakerij gevoelen
wij een regtmatige afkeer. Wij geven on 7e bijdrage niet tot voort-

planting onzer Evangelische belijdenis onder andersdenkende
'3Christenen . Later zou men van de zijde van de Maatschappij

herhaaldelijk betogen, dat men een „Tuenda"-vereniging was, en
geen „propaganda" beoogde. Dat men desondanks van rooms-
katliolicke kant telkens weer het tegendeel beweerde, is op grond
van genoemde verzekeringen niet zelden beschouwd als een uiting
van kwade trouw. In dit opziclit moet men echter bijzonder voor-
ziclitig zijn. Zeer terecht lieeft ds W. van den Ende reeds in 1953
opgemerkt, dat zending bedrijven steeds een wezenskenmerk van
het  protestantisme is geweest. 6 "Verrichten  wij geen zendings-

5) Goddijn, a.w., blz. 37.
u) W. van den Ende, De Mijnstreek, in Handboek Pastorale   Sociologie,   dl.   I,
blz. 287. Deze auteur schreef over de pastorale zorg in Zuid-Limburg, maar zijnopmerkingen zijn voor een groot deel ook toepasselijk op de positie der protestanten
in Noord-Brabant. Daarover vindt men, wat betreft het platteland in de overwe-
gend rooms-katholieke streken aldaar, geen beschouwingen in voornoemd handboek.
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arbeid", zo schreef hij, „dan begrijpt de Roomse Kerk ons eigenlijk
niet meer en haar leden hebben een min of meer onbehaaglijk
gevoel tegenover ons... Zonder zendingsarbeid, altijd en overal, zijn
we (in katholieke ogen) niet eerlijk onszelf. Dat belioort bij het
begrip". Alede gezien het eigen apostolaat van de Rooms-Katholieke
Kerk hebben velen, die tot dat kerkgenootschap behoren, liet dan
ook altijd onbegrijpelijk en dus onaannemelijk geacht, dat de Maat-
schappij van Welstand geen zendingsarbeid zou liebben willen
verricli ten  en geen vereniging zou hebben willen   zijn tot protestan-
tisering van het katholiek zuiden. 7 Toch was dit laatste reeds daarom

uitgesloten, omdat bij zulk een streven de volle last van de dan
zeker gerezen moeilijklieden neergekomen zou zijn op de pachters
der Maatschappij te midden van een hen dan volstrekt vijandige
omgeving, die er zeker niet voor zou zijn teruggeschrokken liun
het leven volslagen onmogelijk te maken. 8 Pogingen om de Maat-
schappij toch tot zendingswerk te bewegen zijn juist om die reden
dan ook altijd door de Maatschappij afgewezen. Om dezelfde
redenen heeft de Maatschappij, in dezen door vele tolerant-denkende
leden gesteund, zelfs in de tijd, waarin het anti-papisme liier te
lande lioogtij vierde, zich steeds van anti-katholieke daden ont-
houden.

Dat de Maatschappij zich bij haar werk beperkte tot het ver-
schaffen van materiele steun, heeft haar aan veel kritiek bloot
gesteld. Men verweet haar - niet alleen van katholieke kant! -
dat zij geen oog voor liogere, geestelijke zaken zou hebben gehad.
Maar zij (lie zo redencerden, waren veelal dezelfden, die in de
Maatschappij een zendingsgenootschap onder de rooms-katholieken

zagen of haar zendingsarbeid wilden laten verrichten. De bocren
die door de Maatscliappij op haar hoeven werden geplaatst, waren
echter geen zendelingen die terecht kwamen in een geestelijk lucht-

ledig. Het waren steeds nieuwe ]idmaten van een reeds bestaande

T) Nog in de jaarvergadering van 9 okt. 1971 van het Provinciaal Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant sprak A. H. Breclero, daarbij kenne-

lijk het oog hebbend op het werk ran de Maatschappij van Welstand, over prose-
lietering van protestantse kant in Brabant door middel van „een aankooppolitiek
van landerijen door een evangelisatiegenootschap", waarbij „slechts protestanten
pachters (mochten) zijn": Brabantia, jrg. XX (1971), blz. 203.
8) Vergelijk: Van den Ende, t.a.p., blz. 288.
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hervormde gemeente die niet alleen door die boeren moest worden
gesteund, maar ook zelf tot geestelijke steun voor die boeren moest
strekken. Het geestelijke werk dat de Maatschappij verwaarloosd
zou hebben, was voor de Maatschappij zeker niet onbelangrijk,
maar zij liet dit vol vertrouwen aan de kerkelijke gemeenten en
aan de daaraan verbonden predikanten over. Talloze pachters,
door de Maatschappij met materiele middelen in het zadel geholpen,
hebben als leden van kerkvoogdijen, als ouderlingen, diakenen
enz. met al de kracht van hun overtuiging het protestants kerkelijk
leven in hun dorpen bezield. De Maatschappij behoefde in dit
opzicht geen water naar de zee te dragen. Zelfs moest zij af en
toe remmend optreden. Een bijzonder typerend voorbeeld daarvan
kwam mij ter ore bij een gesprek met een der oudste pachters.

Hij herinnerde zich nog, dat zijn grootvader zich vaak v66r de
predikatie op zondag door de plaatselijke predikant de te houden
preek voorlezen liet en deze dan soms corrigeerde! Ik noem met
opzet geen namen, want uit enige brieven in liet archief van de
Maatschappij heb ik begrepen, dat dit de Maatschappij toch te
ver ging: de betreffende boer heeft voor zijn optreden zijn excuses
moeten maken en moeten beloven voortaan zich van zulk een
optreden te zullen onthouden. Het voorval bewijst evenwel, dat de
Maatschappij zelf het geestelijke ]even van haar pachters niet nog
eens extra behoefde te bevorderen.

Het moeilijke leven van de Brabantse boeren op de zandgronden
is in deze studie herhaaldelijk naar voren gekomen. Zeker dient
evenwel nict te worden vergeten, dat de pachters van de Maat-
schappij te mid(len van hun rooms-katholieke dorpsgenoten nog
in zoverre een gunstige uitzondering vormden, dat zij - behalve
in de jaren zeventig van de vorige eeuw - doorgaans met raad
en daad door het bestuur van de Maatschappij voortgeholpen zijn,
"'aar anderen geheel op eigen kracht aangewezen waren. Wat pater
G. van den Elsen in liet einde van de vorige eeuw geschreven
heeft over de ellende der Brabantse boerenstand was slechts ten
dele op de pachters van Welstand van toepassing. Hoe moeilijk
het leven van velen van hen ook is geweest, zij vormden te midden
van de Brabantse boeren toch een bevoorrechte groep. Daartegen-
over staat evenwel, dat hun vaak zeer beperkte huwelijkskansen
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voor velen een verzwarende omstandigheid vormden die de meeste
rooms-katholieke boeren niet kenden.

De Bataafse Omwenteling bracht ook in zoverre een grote ver-
andering, dat de protestanten in de overwegend rooms-katliolieke
streken van een numeratieve minderheid nu ook sociologisch een
minderheid werden. Toch bleef overal in ons land een groot deel
der protestanten de rooms-katholieken, zelfs daar waar zij veruit
de meerderheid vormden, beschouwen als tweede-rangs burgers,
voor wie in het „Protestantse Nederland" eigenlijk geen plaats was.
Daartegenover hielden talrijke katliolieken in Brabant de nog in
die provincie gevestigde protestanten slechts voor in hun midden

gedulde „vreemdelingen en bijwoners". Door het feit, dat doorgaans
„Hervormden nimmer met Rooms-Katholyken omgang hadden en

omgekeerd" ontstonden,  naar  ds Van Heusden  in 1824 opmerkte,
„niet zeldzaam de gedrochtelijkste denkbeelden van elkanderen".
Zijn aansporing om elkaar te zoeken om door het houden van
onderlinge gesprekken tot een beter begrip van elkaar te komen,
was een raad, waarvoor de tijd toen nog niet rijp was. De gelijk-

stelling van godsdiensten   die   in   1796  was a fgekondigd, moest eerst

nog worden gerealiseerd. De daartoe door de katholieken te voeren
strijd was in 1824 nog nauwelijks begonnen.

Het tijdperk van omstreeks 1837-1894 in de geschiedenis van de
Maatschappij is typerend geweest voor de verschijnselen die plegen

op te treden, wanncer een sociologisclie minderheidsgroep zich

emancipeert. In deze studie zijn die verschijnselen uitvoerig naar
voren gekomen. Met het voortschrijden der emancipatie herlecfden
ook in ons land de nog sterk gefixeerde groepsbeelden en ongunstige
vooroordelen uit het verleden. Bij de eenmaal dominante groep,
die zich bedreigd ging voelen in haar eigen belangen, ontstonden

anti-organisaties die, nu met de wet in de hand geen discriminatie
meer mogelijk was, zich ten doel stelden de emancipatie van de
eenmaal onderliggende groep zo veel mogelijk te belemmeren.

Unitas, Christelijk Hulpbetoon en Phylact6rion zijn daarvan voor-
beelden geweest en ook bij de Maatschappij van Welstand lieeft
zich die neiging geopenbaard in een anti-katholiek streven. Zoals

altijd vond deze houding haar oorzaak in de vrees van de (voor-
malige) dominerende partij, dat de emancipatie van de (vroegere)
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minderheidsgroep wel eens zou kunnen uitlopen in een volledige
„omkeer" van de historische verhoudingen, waardoor laatstgenoemde
groep de vroegere dominant volledig zou gaan overheersen. Men
kan zich afvragen, of het weI helemaal toevallig is gewecst, dat
juist onder een doopsgezind voorzitter de Maatschappij volledig
met liet anti-katholicisme heeft gebroken.

De bestrijding die de Maatschappij lange tijd van rooms-katholicke
zijde heeft moeten ondervinden, vloeide zeker niet voort uit een
door die Maatschappij ten toon gespreide anti-katholieke houding.
Die dateerde van latere tijden. De bestrijding begon reeds direct
na de opricliting van de Maatscliappij. Toen in Brabant de nume-
ratieve katholieke mecrderheid zich aan haar sociologische minder-
heidspositie begon te ontworstelen, verviel zij op haar beurt in een
streven daar nu ook als dominant de toon te gaan aangeven. Een
der gevolgen uitte zich in een vestigingsdiscriminatie, hierin be-
staande, dat „de dominant openlijk of verborgen de vestiging van
personen of instellingen, tot dc minderheidsgroep behorend, in een
bepaalde streek of plaats verhindert of bemoeilijkt" 9   De   Maat-
schappij van Welstand heeft de uitingen daarvan herhaaldelijk
moeten ondervinden en dit verklaart dan ook mede liaar aanvanke-
lijk streven naar geheimhouding.

De gesch iedenis    van de Maatschappij    heeft    ook haar donkere
bladzijden gekend.   Maar de woorden  die  ds Van Heusden  in   1824
sprak om zijn toehoorders op te wekken toch vooral met hun
katholieke mede-Christenen gezamenlijk te komen „tot ernstig
onderzoek der waarheid" zijn gelukkig nooit geheel in vergetelheid
geraakt. Honderdvijfendertig jaren later zou een Franciscaner
geeste]ijke dezelfde gedaclitc onder zvoorden brengen door te schrij-
ven: „De persoonlijke ontmoeting met de andersdenkenden (kan)
het eigen geloofsbezit versterken en dieper verankeren". 1°  Dat
occumeniscli contact tot verdieping van eigen geloofsleven kan
leiden, merkte  ds Van Heusden   in 1824 reeds  op  door te zeggen:
„Het bestaan der belijders van meer dan 66n Kerkgenootschap op
deze]fdc plaats lieeft eenen lieilzamen invloed op het zedelijk
bestaan van allen".

') Goddijn, a.w., blz. 17.
10) Goddijn, a.w., blz. 99.
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SOMMAIRE

Partout dans notre pays les 6venements politiques de 1795 ont
apportd des changements importants dans la distribution des
fonctions publiques. Depuis lors les fonctions publiques, sous la
Republique des Provinces-Unies rdservdes aux membres de l'Eglise
rdformle bas-allemande, furent aussi mises h la port6e des h6t6ro-
doxes. C'est surtout dans les rdgions oil la plus grande partie de
la population se composait de catholiques que furent nomm6s des

compatriotes catholiques au lieu des rdform6s qui appartenaient A
l'Eglise bas-allemande (depuis 1816 nomm6e l'Eglise r6form6e  de
Hollande). C'est justement par cela que beaucoup de protestants
ont perdu leurs places. Alors les non-catholiques de ces r6gions

1,

n'ayant pas a autres ressources, comme par exemple l'artisanat,  ont
commence a quitter les regions en majeure partie peuplees de
catholiques dans l'espoir de trouver ailleurs des moyens de sub-
sistance. Cela entrainait l'extinction de beaucoup de petites com-
munaut6s protestantes qui, comptant moins de 50 Ames, perdaient
le droit de nommer leur propre pasteur avec subvention de l'Etat.

Par la disparition imminente de nombreuses petites communaut6s
protestantes et r6form6es Jacob van Heusden, pasteur A Hilvaren-
beek, eut l'id6e de fonder dans le Brabant du Nord une 'Protestantsche
Maatschappij ter bevordering van Welstand door ondersteuning en
voorlichting' (Socidtd protestante pour le duveloppement du Bien-6tre

par le soutien et l'information). Avec quelques amis il a fondd la
Socidtd en question A Br6da   le 18 juillet 1822. Aid6s   par   les
nombreux protestants vivant au nord des grands fleuves, ils avaient

l'intention d'empkher 1'6migration du Brabant des familles de petits
fonctionnaires protestantes qui 6taient menacees de la ruine sociale.

C'est pourquoi dans les r6gions les plus menac6es, la Soci6td pro-
testante a achet6 par-ci par-ld des domaines agricoles qui dussent per-
mettre aux protestants de gagner leur vie comme fermiers sans Xtre
soumis A la bienveillance de leurs compatriotes catholiques. Elle a
mis ces domaines A la disposition des protestants int6resses en leur
fournissant souvent en plus les outils et les instruments n6cessaires

h l'exploitation. Les fermiers ou les candidats, le plus souvent
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1,originaires a autres r6gions   du pays, n'avaient qu'h s'engager   A
rembourser les frais des domaines, des outils et des instruments
en termes 6chelonnds. Apr&s le remboursement ils deviendraient
les proprietaires de toutes les propriutes qui avaient et6 mises a leur
disposition.

' '
A  la  longue cet arrangement s avera  etre peu efficace, surtout

parce que l'on devait avancer tant d'argent que les fermiers furent
dans l'impossibilit6 de rembourser les frais dans une limite pr6vue.
Aussi,   en   1834, la Socidtd  prit-elle la d6cision de donner A ferme
d6sormais aux intdress6s les domaines qu'elle achetait et elle
6non ait la condition que le fermage Mt aussi mod6r6 que possible.
En  1830 on avait ddjh changd le  nom  de la Soci6t6 en 'Maatschappij

11.  1tot bevorderi,ig van Welstand, voornamel#k onder Lanatieaen
(Soci6t6 protestante pour le d6veloppement du Bien-6tre, en parti-
culier parmi les paysans).

Dds le ddbut les fondateurs de la Soci6t6 n'ont rien voulu d'une
attaque contre les catholiques. C'est qu'ils avaient l'intention de
cr6er une coexistence pacifique de catholiques et de protestants dans
les rdgions catholiques. Sous aucune condition ils ne voulaient
irriter les catholiques et ils ont fait tout leur possible pour 6viter
tout scandale, ce qui les a ddcidds A garder plutdt le silence sur les
activit6s de la Societe et A faire leurs oeuvres en secret dans la
mesure du possible. Par cela ils esp6raient pr6venir toute opposition
ouverte. C'est pour cette raison que, chez ses adversaires, la Soci6t6
ne tarda pas a passer pour une association secrdte qui devait bien
Btre en contact etroit avec des revolutionnaires et des francs-magons.

Peu A peu la Socidt6 s'est misc i rdvdler le secret de ses acti-
vit6s. C'est surtout sous l'influence des membres vivant dans d'autres
rdgions que, pendant la deuxieme moiti6 des anndes trente du
sidcle dernier, ]a Soci6td, ayant traversd une crise A la suite du
conflit avec la Belgique, 6chouait de plus en plus dans le camp
des opposants au catholicisme. Les tendances anti-catholiques de
la Soci6t6 se sont manifest6es, lorsque, sous le dgne de Guillaume
II, l'antic16ricalisme a augment6 beaucoup dans notre pays et que
d'autres protestants qui 6taient d'avis que la Soci6t6 6tait trop
indiffdrente et que ses activit6s 6taient peu efficaces dans la lutte
contre 1'6mancipation croissante des catholiques, ont fondd de nou-
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velles associations. Par cela ils voulaient tant donner une extension
aux activit6s qui ne dussent plus se limiter au Brabant du Nord et
A la rdgion situ6e entre la Meuse et le Waal, que refuser toute

concession aux aspirations des catholiques. C'est ainsi que ces
protestants ont cr66 les socidtds soit-disant secr&tes 'Unitas' et 'Christe-

lijk Hulpbetoon' (Aide aux Chr6tiens), qui d'ailleurs n'6taient pas plus
secrdtes que la Socidtd dont nous parlons, et en plus d'autres protestants
ont fond6 la confrurie trds secrdte et anti-catholique 'Phylactdrion:
Afin de sauvegarder l'unit6 parmi les protestants, en 1846 la Socidtd

pour le diveloppement du Bien-dtre, Unims et Aide aux Chrltiens se
sont ducidds A une certaine collaboration, dans laquelle chaque soci6t6

gardait son propre terrain et son autonomie. Au d6but les tentatives que
Phylactdrion a faites pour obtenir d'dtre int6gr6e dans cette union
des soci6t6s, ont 6chou6 par suite de l'opposition de la Sociatd
pour le diveloppement du Bien-dtre, parce que celle-ci ne voulait
dtre identifide ni avec l'antic16ricalisme ni avec les proc6d6s secrdtes

de cette confr6rie.
En d6pit des tendances antic16ricales plus r6centes parmi les

membres, la Socidtd pour le diveloppement da Bien-dtre s'est toujours
mod6r6e dans ses gestes d'opposition ouverte au catholicisme. On
comprenait tres bien que l'on ne rendit aucun service aux fermiers
de la Soci6t6 en contrecarrant les catholiques. Cela devait sans doute

porter pr6judice aux fermiers qui vivaient et travaillaient dans des
r6gions catholiques. En outre une partie importante des membres
de la Soci6te continuait a s'opposer ouvertement A une tendence

anti-catholique. Ils desiraient bien s'evertuer pour maintenir et
consolider la position des protestants dans les rdgions 021 la Soci6t6

travaillait, mais sans vouloir lutter contre les catholiques sans
n6cessit6 absolue. Ils voulaient respecter les opinions religieuses des
h6t6rodoxes.

La peur de parattre trop anti-catholique faisait renoncer la Soci6t6
h une collaboration trop 6troite avec les deux autres socidtds. Cela
n'a pas empdchd qu'il existdt entre les soci6t6s respectives des senti-
ments d'amiti6. Sur les instances de Phylacte'rion, ce sont Unims et
/title alix Chritiens qui ont decidd en 1849 de faire des d6marches

pour obtenir la protection de l'enseignement protestant. A contre-
coeur la Soci6t6 s'est associde ces dernidres activit6s et c'est ainsi qu'est
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n6 le '14ederlandsche Commissie voor Christelijk Onderwijs' (Comit6
hollandais pour l'enseignement protestant), qui est devenu une
organisation des trois sociates reunies. Par cela la Societe a perdu

beaucoup de membres, parce que d'une part les membres lib6raux
n'aimaient pas les acoles protestantes et que d'autre part les rdformds
orthodoxes croyaient que le Comitd n'allait pas assez loin. Lorsque
finalement en 1861 la Soci6t6 a reconnu Phylactdrion comme une
societe-soeur, beaucoup de tolerants l'ont quittee.

Bien que par crainte d'implications politiques, la Soci6t6 se soit
refusde A jouer un r6le officiel dans le Mouvement d'avril de 1853,

14                              1,elle  a  pris 1 initiative de rdagir  a une fagon digne  de  la  part  des
protestants contre une lettre papale A l'occasion du premier Concile
du Vatican (1869), A savoir par une Declaration ouverte. Bien stir

plusieurs membres de la Soci6t6 ont particip6 au Mouvement d'avril.
Dans notre pays les violentes reactions contre le r6tablissement de la
hi6rarchie  6piscopale  en   1853   dont le Mouvement d'avril  fut  une
des consdquences, avaient leurs origines dans l'antic16ricalisme qui
fut provoqu6 par les publications et les brochures que le m6decin
journaliste J. W. Cramer, l'un des rddacteurs du journal 'De T#d',
avait lanc6es  en   1849   et  en 1852 contre les pr6tendues sociatas

protestantes secretes. Au lieu de donner un coup mortel a ces
socittds par ces brochures, comme lui et ses admirateurs le croyaient,
il a stimu16 l'hostilit6 au catholicisme, de sorte que Unitas et Aide
aux Chritiens en ont tird profit, ce qui n'a pas 6t6 le cas de la
Sociate beaucoup plus mod6r6e.

Bien que, dans lintdrBt de la position du protestantisme dans les
rdgions en question, la Societd cherchat a ranger tous les protestants
de tendances diffdrentes sous son drapeau, elle ne restait pas
longtemps avant de souffrir des attaques des protestants eux-mdmes,
notamment des reformes dissidents. Comme la Societ6 voulait re-
mddier i l'affaiblissement des communautds protestantes dans les
rdgions catholiques, elle s'est ddfendu de mettre dans ses fermes
des protestants d'origine nettement orthodoxe qui pourraient se
rallier aux dissidents. Cependant entre  1860  et  1870 les conceptions
religieuses rigoureuses des fermiers protestants ont donne des dif-
ficultus dans l'est et au centre du Brabant du Nord. C'est alors

qu on a chasse queiques paysans de leurs fermes, parce qu'ils
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s 6taient rallids   A   la   Commitnautd de propagande religielise de
Hal)ert. Ailleurs aussi la Soci6t6 a eu des difficultds avec des fermiers
qui, bien qu'ils ne pussent souvent se ranger des id6es religieuses
de leurs pasteurs, 6taient oblig6s de soutenir la communaut6 r6for-

m6e, comme les intentions de la Soci6t6 le demandaient.
Le nombre croissant des fermiers dans les rdgions 021 la Soci6t6

travaillait, a provoqu6 de graves querelles pendant les ann6es 70
du sidcle dernier, lorsque la gestion des fermes ne suivait pas encore
suffisamment l'essor que prenaient les activit6s de la Soci6t6. Il se
ddclencha une crise sdrieuse que l'on a pu r6soudre en faisant touS
ses efforts, mais qui n'a pas emp6chd une nouvelle perte de
membres. Les difficultds ont 6td surmont6es par la cr6ation d'un
autre type d'organisation qui sauvegardait une collaboration con-
tinue et etroite avec les fermiers: le systeme par lequel on designait
des administrateurs qui contr61aient les fermiers de leur district
et les assistaient en paroles et en actes. C'est grace a cette colla-

boration que les fermiers protestants occupdrent leur propre place
au milieu de ]a population paysanne catholique du Brabant du
Nord. Aussi la plupart des fermiers ne s'est gu6re apergle des

efforts que le Rdv. Pdre Van den Elsen a faits pour cr6er une

organisation des paysans catholiques dans cette province. Aprds la
fondation de la 'Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (N.C.B.)
(Socida agricole des paysans chrdtiens dans le Brabant du Nord)
beaucoup d'entre eux s'y sont affili6s. Dans la suite ils se sont
ega]ement inscrits a la 'Noord-Brabantse Maatschappij van Land-
bmiw' (Sociatd agricole (lans le Brabant du Nord).

C'est surtout en achetant des fermes et en les louant a des fermiers
et d leurs familles qui de leur part devaient soutenir les com-
munautes protestantes locales que la Sociata a contribud A la sub-
sistance de beaucoup de communaut6s rdformdes dans le Brabant

du Nord. En gdndral ces fermiers occupaient les places importantes
dans ces communautes, telles que membres du consistoire, diacres,
chantres, etc.. La communaute ne pouvait se passer de leurs services.
Et cela explique que ce ne serait par la force des choses que la
Societe chasserait les fermiers de leurs fermes. Pour cette raison il
fallait que la Soci6td se contentdt de fermages relativement bas,
Indme S une epoque ou a la suite de la perte de membres elle a
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dil s'efforcer de rendre ses possessions aussi rentables que possibles.
Aussi a-t-elle longtemps r6sist6 aux instances que les membres vivant
dans d'autres r6gions du pays, faisaient auprds d'elle pour 61ever
le plus possible les fermages. Elle s'y est refus6e, d'autant plus qu'elle
comprenait qu'elle ne r6ussit certainement plus A trouver de bons
fermiers. Le Brabant du Nord et la r6gion situ6e entre la Meuse
et le Waal ont connu un retard dans le d6veloppement de l'agricul-
ture, jusqu'au moment ou l'emploi des engrais min6raux et l'am61i-
oration des voies de communication y ont apport6 des changements.

Par la diminution de ses membres (en 1942 elle n'avait gukleplus de 300 membres) la Socidta qui a d6finitivement renoncd A
l'opposition aux catholiques A partir  de   1894  et  qui  a  eu  soin  de  nerien entreprendre contre eux depuis lors, allait du point de vue
financier de plus en plus d6pendre des rapports des fermages. Aussi
a-t-elle v6cu tous les hauts et les bas de l'agriculture et de 1'61evage
dans le Brabant du Nord ainsi que dans la r6gion situ6e entre la
Meuse et le Waal. Entre 1895 et 1922 elle a connu la prosp6rit6qui malheureusement prit une tournure ddfavorable en 1929. C'est
surtout de cette date A la Seconde Guerre mondiale que la Soci6t6
a eu beaucoup de probldrnes.

Aprds 1945 la Soci6t6 a pris un nouvel essor. Depuis lors elle a
largement profit6 des progits de l'agriculture et surtout des re-
membrements parcellaires. Et l'agrandissement continuel de 1'6chelle
dans ce secteur a n6cessit6 des investissements toujours plus impor-
tants en immeubles.

Peu A peu la possession des fermes est devenue moins n6cessaire
pour assurer la vie aux communaut6s protestantes dans les r6gions
021 la Sociatd travaille toujours. Bien que les fermiers soient rest6s
de grande importance pour les communautds, la Soci6td a pu 6gale-
ment poursuivre ses buts primitifs en accordant souvent de largessubventions aux oeuvres de l'Eglise protestante. C'est surtout A
partir de 1950 que la Socidtd a dirigd ses activit6s dans ce sens.
Ceci a abouti   h une rdforme   de la Soci6t6   en    1964, par laquellele nombre des membres qui A ce moment s'6tait 61ev6 A plus de
3000, fut rdduit A trente. Alors tous les autres payants inscrits ont
perdu leur droit de vote. La Sociatd qui, das ce moment, ne limitait
plus son influence 8 la partie sud du pays, a entrepris d'autres
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activit6s pour maintenir et renforcer la position du protestantisme,
notamment celle de l'Eglise r6form6e de Hollande. En collaboration

avec toutes sortes d'organisations de l'Eglise rdformde, particulidre-

ment avec la 'Stichting Protestantse Economische Belangen', ou
'Stichting „Wervershoof" (Fondation des Int6dtes 6conomiques pro-

testants, la Fondation „Wervershoof") et avec le 'Kantoor der Gees-

telijke Goederen van de Hervormde Kerk' (le Bureau des Biens

ecc16siastiques de l'Eglise r6form6e de Hollande), la Soci6t6 s'efforce

de contribuer lA oh l'on demande son assistance, A 1'6volution reli-
gieuse, culturelle et mat6rielle des protestants. GrAce au capital

r6alis6 par les g6n6rations pass6es, la Soci6t6 est dans la possibilit6
de pr6ter son aide A la rdalisation des buts que les protestants se

proposent.
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BIJLAGE I
Aantal protestanten en rooms-katholieken in Noord-Brabant per
gemeente   in   1 8 1 5   en   1870*

Protestanten R. Katholieken Totaal bevolking
Gemeenten

1815 1870 1815 1870 1815 1870

Aalst                                   3              4 482 611 485 615
Aarle-Rixtel                       23             18 1005 1503 1031 1532
Alem c.a.            12     25 211 1147 228 II79Almkerk c.a. 1148 1564 --       17 1148 1586
Alphen c.a.             21       15 1422 1782 1443 1797Andel 544 828        6        1 550 829
Asten                                                       39                     53 2267 3169 2306 3222
Baardwijk  51 92 721 1387 772 1479
Baarle-Nassau                    24              2 1681 2196 1705 2198Bakel c.a.             17       4 1498 1773 1515 1777Beek en Donk          13        9 1149 1403 1162 1412
Beers                                                        1 3                        7 5 5 1 704 564 7IlBerchem                           7           - 1529 1994 1550 2005
Bergen op Zoom 1558 2391 4041 7408 5661 9869
Bergeyk   39 72 1527 1730 1570 1802
Berkel c.a. -- 849 1138 849 1138
Berlicum                         38           76 1736 2502 1778 2578
Besoijen 220 342 418 841 638 1183
Beugen c.a.               7       - 1331 1548 1345 1548Bladel c.a.             57 112 978 1440 1050 1561
Boekel -- 1804 2234 1804 2234
Bokhoven 6 191 279 191 285
Borkel en Schaft         5      - 406 582 411 582
Boxmeer   25 49 1765 1981 1794 2075
Boxtel 159 137 2859 4633 3037 4771
Breda 1427 3054 7527 12087 8999 15365
Budel 132       67 1781 2086 1916 2147
Capelle 1266 1979 135 246 1409 2242
Chaam                               54            79 920 1325 974 1404Cromvoirt  - - 379 480 379 480
Cuyk c.a.              89 108 1542 2141 1649 2268
Deurne c.a.           52 103 2485 4156 2537 4259Deursen c.a.         -     - 341 463 341 463
Dieden  c.a.                      15            12 498 619 513 631
Diessen                       10           2 837 986 847 988
Dinteloord c.a. 1224 1601 342 1005 1566 2606
Dinther                 18       54 1209 1689 1229 1754
Dommelen                   -         - 301 355 301 355
Dongen 183 228 2611 3745 2794 3793
Drongelen c.a. 290 448       78       57 368 505

* De cijfers zijn overgenomen uit het Statistisch Tafereel def Provincie Braband
op  pri,no Jant,ary  1 815 ('s-Hertogenbosch  1815)  en  uit het Verslag  van  den toestand
der Provincie Noord-Brabant van de Staten der Provincie in de zomervergadering
van   juli 1871 ('s-Hertogenbosch   z.j.).   In het totaal der bevolking zijn naast  pro-
testanten en rooms-katholieken ook mensen met een andere of geen religie begrepen.
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Protestanten R. Katholieken Totaal bevolking
Gemeenten

1815 1870 1815 1870 1815 1870

Drunen                                 36              70 1742 2656 1781 2726

Duizel c.a.            5     - 535 625 540 625

Den  Dungen                           1 3               - 1257 1353 1270 1353

Dussen c.a. 644 775 1046 1499 1690 2274

Eersel                              21            16 860 1008 887 1024

Eindhoven                            49 140 2173 2902 2310 3218

Emmichoven c.a. 813 1198       10       15 823 1213

Empel c.a.           21      21 427 579 448 600

Erp   30 41 1811 2103 1846 2152

Esch                    7       -- 317 510 324 510

Escharen                           2           - 700 947 702 947

Etten en Leur 412 339 3804 5346 4216 5685

Fijnaart c.a. 1174 1950 560 1040 1738 3015

Gassel                                      5              - 501 563 506 563

Geertruidenberg 501 568 830 1441 1342 2038

Geffen                            20           - 907 1262 942 1271

Geldrop                                           14                  35 1429 2061 1443 2096

Gemert                               13             11 3758 4879 3771 4890

Gestel c.a.              8       8 900 1714 908 1724

Giessen 284 363        1       68 285 431

Gilze en Rijen                        13                16 2022 2654 2035 2670

Ginneken c.a. 101 256 2437 3663 2538 3919

Goirle                                      7              22 1019 1411 1026 1433

Grave 197 300 1812 2478 2009 2835

's Gravenmoer 664 930       37       53 701 983

Haaren                             2           - 1127 1585 1129 1585

Halsteren                        45            31 1510 2581 1555 2612

Haps                          --         - 563 724 563 724

Hedikhuizen                         11              27 605 1075 616 1104

Heesbeen c.a. 569 879 114       92 683 972

Heesch                                  10                8 1411 2139 1432 2161

Heeswijk                               12                3 794 946 806 949

Heeze                                    43              99 1627 1784 1670 1883

Helmond                           89 260 2403 6952 2492 7219

Helvoirt                             44             56 1078 1342 1122 1398

Herpen                                                            -                        -
1 3 5 7 1589 1365 1589

Herpt en Bern           31       21 339 495 370 516

's-Hertogenbosch 2139 3910 10815 21064 13071 25373

Heusden 551 809 790 1235 1366 2083

Hilvarenbeek                        61              66 1778 2202 1844 2272

Hoeven c.a.           18      9 1267 2257 1285 2266

Hoogeloon c.a.          32      69 1093 1298 1125 1367

H.- en L.-Mierde         9        8 1155 1242 1164 1250

Huibergen  1 4 494 657 498 661

Huisseling c.a.          -        4 507 664 507 668

Klundert 1149 1860 606 1297 1767 3174

Leende                 11       -- 1353 1355 1364 1355

Liempde   - - 1040 1350 1040 1350
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Protestanten R. Katholieken Totaal bevolkingGemeenten

1815 1870 1815 1870 1815 1870

Lierop  - 1 828 892 828 893Liesl:tout                              1               3 949 1229 950 1232
Linden                 11        2 363 507 374 509Lith                                   69            60 1042 1094 1158 1214
Lithoijen                                        1 9                     9 529 671 548 680
Loon op Zand 346 554 3393 5493 3761 6047Luyksgestel                             - 835 835
Maarheeze                             1 1              - 626 693 637 693
Maashees c.a.                     11               5 995 1191 1010 1196
Made c.a. 234 517 913 2183 1147 2700
Meeuwen c.a. 547 639 106 129 653 768Megen c.a.             -       1 '795 1734 807 1735
St. Michiels-Gestel     58     50 2052 3268 2110 3319Mierlo                                 9              7 1688 2409 1697 2416Mill c.a.                   2         8 1868 2229 1870 2237
Moergestel                                           12                     12 1138 1258 1150 1270
Nieuwkuik                          6              8 943 1293 949 1301
Nieuw-Vosmeer 135       87 577 1053 741 1141
Nistelrode                            3            - 1757 2225 1760 2225Nuland                                6            - 672 1031 678 1031Nuenen c.a.            41      81 1709 2387 1750 2468St. Oedenrode         60 153 3224 4452 3292 4646
Oeffelt                              -           - 795 978 795 978
Oerle                                 --           -- 617 710 617 710
Oijen c.a.              53      43 619 751 672 794
Oirschot   (Best)                                78 131 50IO 6133 5116 6286
Oisterwijk  74 120 1434 2173 1615 2324Oostelbeers c.a.             6        - 839 991 845 991
Oosterhout 268 356 6033 8635 6315 9034Oploo c.a.              -      - 1471 1649 1471 1649
Oss                                    61             82 3068 4235 3172 4502
Ossendrecht                     76           61 887 1909 973 1970
Oud- en N.-Gastel        42        57 2254 3568 2296 3625
Oudenbosch                     96 201 2042 3646 2149 3847
Oudheusden c.a.        23      44 549 775 572 819
Princenhage  86 121 3978 5793 4066 5917
Putte                                                1 4                     7 376 986 393 993
Raamsdonk 490 913 1463 3046 1955 3966
Ravenstein                     58          60 650 888 708 957
Reek 1 712 867 712 868
Reusel                                  1              6 743 1063 747 1069
Riethoven                                               2                     - 5 5 1 654 553 654
Roosendaal c.a. 103 250 4726 7802 4874 8052
Rosmalen  31 25 1433 2425 1464 2450
Rucphen                11       17 2305 3753 2316 3770
Rijsbergen                             1 1                8 1215 1579 1226 1591
Rijswijk 192 471                14 192 485
Sambeek                     34          18 998 1445 1056 1471
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Protestanten R. Katholieken Totaal bevolking
Gemeenten

1815 1870 1815 1870 1815 1870

Schayk 3 1255 1491 1255 1494

Schijndel  36 29 3482 4856 3524 4906

Soerendonk c.a. 8 558 881 558 889

Someren                                                5 5                     44               25 5 5 3033 2610 3077

Son c.a.               7       2 1464 1609 1471 1611

Sprang 916 1355 189 263 1112 1642

Standdaarbuiten                             5 8                     67 714 1182 772 1249

Steenbergen c.a. 520 509 3660 5962 4184 6484

Stiphout  5 1 431 608 436 609

Stratum                             34            44 539 1835 573 1894

Strijp                           6          37 884 1207 892 1266

Terheijden 169 169 1826 2669 1995 2845

Teteringen  4 42 987 1167 991 1209

Tilburg 191 551 9632 21598 9883 22256

Tongelre  7 - 746 989 763 991

Uden   5 12 4378 5496 4383 5558

Udenhout                        12             1 1756 2116 1768 2117

Valkenswaard  59 40 1035 1167 1094 1213

Veen 540 858      --        1 543 859

Veghel                                                    16 112 3326 4787 3348 4946

Veldhoven c.a.          25      44 983 1360 1008 1404

Velp                            3         - 369 682 372 682

Vessem c.a.         12     - 989 1168 1001 1168

Vierlingsbeek 65 33 935 1399 1010 1467

Vlierden                            6           11 567 591 573 602

Vlijmen (Engelen) 142 122 2155 3621 2305 3749

Vrijhoeve-Capelle 213 376       44      44 257 420

Vught 125 240 1525 2888 1654 3138

Waa]re                                                   19                     10 620 909 639 919

Waalwijk 202 229 1501 3050 1709 3322

Wanroij   - - 1069 1012 1069 1012

Waspik 351 389 1478 2250 1829 2650

Werken c.a. 1136 2016        1       18 1139 2038

Werkendam 1213 1961       --       15 1238 1998

Westerhoven                     3             3 505 602 508 605

Willemstad 1467 1698       87 189 1570 1896

Woensdrecht                   3          41 852 2354 855 2398

Woensel c.a.         49     32 2595 3904 2648 3966

Woudrichem 793 1609       13       59 815 1692

Wouw   29 24 2211 3417 2247 3446

Wijk c.a. 1169 1779       48       19 1217 1798

Zeeland   - - 1408 1716 1408 1716

Zeelst   1 - 1049 1394 1050 1394

Zes-gehuchten - - 800 1112 800 1112

Zevenbergen 731 1358 2454 4606 3185 5985

Zundert   64 60 3018 4009 3088 4071

Zwaluwe 933 1849 1432 2309 2365 4158

Noord-Brabant 33450 51675 255194 386450 289878 440302
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BIJLAGE II

SPECIFICATIE
DER

VASTE GOEDEREN, HYPOTHEKEN EN GELDLENINGEN
VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING VAN WELSTAND

voornamelijk onder Landlieden,
bijgewerkt   tot   j   Janitari   1922 *

Grootte
Huurders Waarde

Omschrij- der        0Gemeente en                           c                               %B ving KiM 12 vaste         f2                              debiteuren p    9 f goed„en   &6
Z                             O X<u         Z

99 Aarle-Rixtel J. c. van Boerderij 1 12 18 65 13184,466   -
Heijst

288 Aarle-Rixtel P. Huizing Boerderij 1  6 11 60 2558,60 -
107 Aarle-Rixtel J. Docters v. Landerijen  -  0 63 20 478,63 -

Leeuwen
57 Alphen Kind J. H. Boerderij 1   5 89 70 5948,45 -

Dibbets
158 Alphen D. J. en C. J. Landerijen  -  0 32 30 793,54    --

van Toor
220 Alphen J. van Toor Boerderij 1  4 92 90 7778,85    --
111 Altforst F. Loderus Landerijen  -  4 12 30 3245,13    --
53 Appeltern J. Berghegen Boerderij 1  13 25 10  8545,795   -

101 Appeltern H. Godron Landerijen  -  1 28 - 1395,81    -
262 Appeltern F. Loderus Hypotheek  - - - -    -,-  100,-

65 Asten E. van Rees Boerderij 1  9 05 60 6510,593 -
130 Asten H. G. v. Honk Boerderij 1 11 57 44 8243,385 -
155 Asten E. C. v. Rees Boerderij 1  9 22 90 10743,19   -
215 Asten A. P. v. Heijst Boerderij 1  10 46 60 9443,525 -

13a Baardwijk P. van Her- Arbeiders- 1 -- 54 15 1500,-    -
wijnen huis

13b Baardwijk L. la Bordes id.

13c Baardwijk J. v. Uitho-       id.       2 - 33 95 3675,-    -
ven

13d Baardwijk Perceeltje                                        -
land

90 Baardwijk H. de Rooij Boerderij 1  7 02 20 10320,-    -
125 Baardwijk Perc. land -  0 16 90    -,-   -
201 Baardwijk P. Kuijsten Boerdenj 1  7 26 97 11140,57   -

*   Verslag    1922   van de Maatschappij tot bevordering van Welstand,    blz.    53-65
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Grootte
WaardeHuurders

Omschrij- der        0
Gemeente en          0 9  debiteuren         vaste  fl

ving

§                       .§   *  goederen   
Z                             O X<0         S

20la Baardwijk J. Braspen- Huis en 1     22 29

ning tuin

203 Baardwijk H. Nieuwen- Boerderij 1  2 89 94 4504,10

huijzen
85 Bergeijk J. van Wijk Boerderij 1  15 22 30 5852,915

86 Bergeilk L. van Wijk       id.        1  14 88 40 4248,435
105 Bergeijk C. Hekker Boerderij 1  11 71 10 6090,34

214 Bergeijk C. van der Boerderij 1  14 21 20 8570,45
Meulen

282 Bergeijk Wed. J. Ver- Boerderij 1   8 36 171

hagen ; 7514,235
282a Bergeijk Eigen beheer Mastbosch 2 47 80|

299 Bergeijk Ant. van Wijk Boerderij 1   8 57 90 6431,81    --
303 Bergeijk Diaconie N.H. Hypotheek 900,-

Gemeente
92 Bergharen J. Jansen Boerderij 1   3 94 76 4343,69

106 Bergharen W. Hogen- Boerderij 1  2 08 34 3477,77

kamp
129 Bergharen D. Greup Boerderij 1 15 54 10 12577,825
166 Bergharen J. Sluiters Boerderij 1   3 03 38 4291,93

63 Besoijen W. Kuijsten Boerderij 1   3 74 62 5540,976

148a Bladel G. Kramer Boerderij 1  10 59 87 8358,49

148b Bladel Wed. H. Ver-      id.        1  10 70 85 8334,99
hoeven

15 la Bladel G. v.d. Nieu- Boerderij 1  10 77 94 9942,23

wegiesen
1 5 l b Bladel M. van Zelst      id.        1  10 52 20 9942,225
1 5 1 c Bladel R. Kipmulder Arbeiders- 1  0 48 - 1860,393

huis
151 d Bladel Eigen beheer Mastbosch 85 07 32 11287,50

en grasland
298 Bladel Ned. Herv. Hypotheek 250,-

Gemeente
301 Bladel H. P. Soet- Boerderij 1   8 02 50 3193,30

hout

309 Bladel A. den Boerderij 1 16 48 94 17623,88

Engelse
226 Boxmeer M. Oostlancler Arbeiders- 1  0 59 70 1991,68

huis
161 Budel Adr. Verhoe- Boerderij 1  9 99 - 12870,05

ven

285 Budel Wed. H. Keij- Hypotheek Afgelost

zer  en  Kind.

443



Grootte
WaardeHuurders

Omschrij- der        8Gemeente en                      c

8 debiteuren ving         f  ..1     vaste      1

f  0  9  6   goederen      

0= <0         =

116 Chaam Jac. Platteel Landerijen 4 82 40

4510,34
116a Chaam M. J. v. d. Boerderij 1     2  15  72

Meulen
120 Chaam Eigen beheer Mast- 24 39 30 621,555

bosschen
122 Chaam A. P. v. Nun- Boerderij 1 21 11 25 8964,085

ninkhoven
80 Deurne E. van Kam- Boerderij 1  10 47 30 7633,953

pen
162 Deurne Adr. Huizing Boerderij 1 10 23 08 11299,68
170 Deurne Chr. Profijt Boerderij    1  8 23 98 8242,96   -
249 Deurne G. P. van der Hypotheek Afgelost

Schans
250 Deurne Evert Huizing Boerderij 1  8 88 75 9508,46
276 Deurne A. van Heijst Boerderij 1  7 90 70 4702,76

21 Dinther P. v. Kampen Boerderij 1  14 63 66 7789,63
36 Dinther G. Buis Boerderij 1  12 21 50 5834,266
88 Dinther H. Juyn Boerderij 1 11 28 05 12633,32

315 Dinther W. C. Juijn Boerderij 1    8 06 05  12321,46
33 Dreumel Wed. J. A. Boerderij 1     4  77 60 7174,29

de Gooijer
66 Dreumel J. Schimmel Arbeiders- 1  0 68 52 2014,60

en C. de Haas huis
74 Drunen de Bruijn Arbeiders- 1 02380 884,565

huis
183a Drunen Molenbrugge Arbeiders- 1     15 25,

huis   2460,-183b Drunen J.  van  Her-              id.              1         15  25 ·
wijnen

195 Drunen A. van Zelst Arbeiders- 1 09 60 1673,446
huis

212a Drunen C. de Vries Arbeiders- 1  0 64 50,
huis   4902,06212b Drunen J.  v. d.  Heide           id.                1     0  01  70

268 Druten Wed. M. van Geldlee- Afgelost
der Schans ning

118 Eersel A. Huizing Boerderij 1  9 59 65 7669,46
127 Eersel P. Sterren- Boerderij 1  6 71 27,

burg                                 4
  9025,32

127a Eersel Eigen beheer Mast- 5 16 12·
bosschen

175 Erp C. C. Rietman Landerijen 2 39 70 3751,365
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Grootte
Huurders                                   __ Waarde

Omschrij- der          0„  Gemeente    en          8 9  9       -Iving  3 0 vaste          -8
B debiteuren 0 N  .8.,8 9 Z g goederen   
f               Ofed     =

38 Etten J. c. van Boerderij 1  9 85 90 6616,23

Eekelen JZ.
42 Etten A. de Wit Boerderij 1  8 44 52 8476,01

78 Etten C. Kerstens Boerderij 1  9 46 50 14437,81
83 Etten J. c. van Boerderij 1  6 65 50 7362,376

Eekelen Thz.
6 Gastel J. c. Oostdijk Boerderij 1  10 57 62 24903,57

150 Gastel J. A, Vervoort Boerderij 1 21 70 52

< 2585657
150a Gastel G. Dam c.a. Landerijen - 271-
167 Gastel W. A. den Boerderij 1 16 46 70 27135,28

Boef

316 Gastel Perceel 1 19- 2758,-
land

178 Gerwen P. A. Damen Boerderij 1  9 77 87 9386,32

264a Grevenbicht Wed. P. Landerijen 1
Didden !- - 41 20 712,55

264b Grevenbicht  J. H. van id. ]Didden
269 Grevenbicht Wed. P. Landerijen 22 -- 212,65

Didden
281 Grevenbicht F. Niessen Landerijen 0 25 20 545,93 -
294 Grevenbicht Peter Didden Hypotheek Afgelost
128 Hapert K. A. van Boerderij 1  12 29 53 

Heijst L  5162,12

128a Hapert Eigen beheer Mastbosch 9 37 801

300 Hapert P. H. Bax Boerderij 1  11 66 58 4148,025

157 Heeze H. G. Vink Landerijen 4 94 90 2952,615 -
218 Helvoirt Ned. Herv. Hypotheek 300,-

Gemeente
221 Helvoirt G. de Haan Boerderij 1  8 37 22 14161,90    --

283 Heeze H. G. Vink Hypotheek  - - - -    -,-  650,-
3  Hilvarenbeek H. van der Boerderij 1   5 37 31 6194,938

Berg
59  Hilvarenbeek A. J. Nieu- Boerderij 1  10 89 69 5144,893

wenhuijzen
64 Hilvarenbeek W. Gerritsen Boerderij 1  10 24 - 5070,635

180  Hilvarenbeek J. Rittman Boerderij 1  9 20 08 10039,05
296 Hilvarenbeek M. v. Eekelen Boerderij 1  9 77 20 9984,80'

47 Hoogeloon H. A. van Boerderij 1  9 78 30 7399,545

Heijst
192 Hoogeloon Verkocht
210 Hoogeloon J. Gerritsen Boerderij 1  9 14 60 4468,26
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Grootte
WaardeHuurders

Omschrij- der        0w Gemeente en

debiteuren ving          -   3
9                          f   9 'E goederen   §:
Z              U=<0     Z

314 Hoogeloon A. M. van Hypotheek 6720,-
Heijst

60 Horssen Div. pachters Perc. land 0 98 -- 430,475
308 Horssen Joh. Dibbets Boerderij 1  6 97 50 9025,02
113 Kruisland E. Deurloo Boerderij 1  6 82 40 10309,576
119 Kruisland M. van Wezel Boerderij 1   3 02 48 5274,293 -
287 Kruisland Kind. Lod. Hypotheek Afgelost

Heijboer
69 Kruisland J. v. Nieu- Boerderij 1 24 39 86 18475,63

wenhuijzen
231 Kuik A. G. van Boerderij 1  9 79 38 14203,56

Latum
224 Leeuwen H. de Weijert Tabaks- 1  0 73 71 3061,69

hoefje
229 Leeuwen Wed. S. Rob- Tabaks- 1   2 26 80 6530,06

bemondt hoeve
51 Leeuwen Jac. van den Boerderij 1  4 52 42 3191,785

Heuvel
279 Leur Joh. Geleijns Hypotheek      - - -,- Afgelost
149 Lieshout A. Huizing Boerderij 1 12 12 12 11750,08   -
278 Lieshout J.C.E. Docters Hypotheek 200,-

v. Leeuwen
251 Lith H. Wijgerse Boerderij 1 26971 8374,50
293 Lithoijen B. A. Romeijn Boerderij 1  8 89 02 22581,945

67 Made P. Heijl Boerderij 1      3  41 80 7330,-
79 Maasbommel A. Honders Landerijen 0 63 30

2736,60
79a Maasbommel G. v. Anrooij Perc. land 1 50 30
91 Maasbommel G. v. Anrooij Arbeiders- 1 -4921 2912,40

huis
290 Maasbommel Adr. Honders Hypotheek - - - -,- 2400,-
160  St.-Michiels-  J. C. Livius Boerderij 1 13 68 91 11364,34

Gestel
171 St.-Michiels- D. Buijs Boerderij 1 13 36 40 11273,32

Gestel
181  St.-Michiels- J. Rittman Jr. Boerderij 1 13 63 40 17602,74

Gestel

304   St.-Michiels-   A. v. d. Broek Boerderij 1  12 00 42 6892,97
Gestel

124a Nederasselt   J· H. Goed- Huis en 1 09970 3333,975

124b Nederasselt
 

hardt tuin

11 Nuenen J. Soethout Boerderij 1  10 18 83 3893,435
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Grootte
Huurders

Waarde

Gemeente en                      M
Omschrij- der         

debiteuren ving  R   vaste   
9                    @   goederen  6
Z                             O X<u         X

18 Nuenen G. Huizing Boerderij 1  13 35 92 9492,905

140 Nuenen G. F. Paans Arbeiders- 1   1 74 64 3405,735

huis
234 Nuenen G. de Graaf Arbeiders- 1   1 19 53 3394,22

huis

243a St.-Oedenrocle J· Langeler Hypotheek 1402,09

2436 St.-Oedenrode J· Langeler        id.          - - -           2048,-
306  St.-Oedenrode A. de Bie         id.        1  14 73 60

24841,30    -,-

307  St.-Oedenrode M. J. van der     id.       1 14 91 20
Welle

313  St.-Oedenrode K. W. Damen Hypotheek - - - -,- 500,-
26 Oijen A. Baaijens Boerderij     1  8 16 20 10219,02

50 Oijen C. A. v. Toor Boerderij 1     6  82 20 8723,345

72 Oijen Kinderen v. Boerderij 1  1 69 80 3723,35

Gink

198 Oien Wed. G. van Boerderij 1   5 52 83 9409,76

Zuilichem
237 Oijen D. J. v. Toor Geldlee- Afgelost

ning
310 Oijen Gebr. v. d. Arbeiders- 1  0 50 34 2906,-

Kaaij huis
147 Over-Asselt G H. Timmer Boerderij 1   17  11  90 1

( 15174,02
147a Over-Asselt   W. H. Ooster- Landerijen

12 12 30 wold en hak-
hout

266 Over-Asselt H. Jansen Boerderij 1 13 42 90 14978,24

20 Rijsbergen G. Honcoop Boerderij 1  21 89 76 7667,72

270 Sambeek Th. Sewart Boerderij 1 84809 7736,15

135 Schijndel J· Heijerman Boerderij 1  9 85 31 10050,435

174 Schijndel P. Buijs Boerderij 1 11 31 57 10983,22

134 Someren H. Oudshoorn Boerderij 1  9 00 34 9793,26

172 Someren Wed. H. Hui- Boerderij 1  7 23 87 9087,065

zing
184 Someren Ant. Langeler Boerderij 1 11 87 10 12176,88
202 Someren P. L. Lamm Boerderij 1   7 48 24 6335,87

236 Someren W.   Kruij f Boerderij 1  8 68 90 10166,245

208 Someren H. Langeler Boerderij 1     7  11 20 6323,285

133 Standdaar- C. L. Knook Landerijen  -  5 21 90 6847,66
buiten

76  Urmond     Jac. van Boerderij 1  2 75 70 5352,355

Didden
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Grootte
Huurders Waarde

Omschrij- der        8, Gemeente en                      c

debiteuren ring       2 m      vaste       f
B F.  1

.E   8 1 goederen  Z              d=jed     g

58 Valkens- D. C. Quirijns Boerderij 1  11 54 60 5834,23
waard

96 Valkens- b v. Roekel Boerderij 1  8 91 30 12262,47:
waard

137 Valkens- H. Verhoeven Boerderij 1     9  57 80 8496,75
waard

173 Valkens- A. Prins Boerderij 1 10 29 20 12228,50
waard

24 Veldhoven D. de Bie Boerderij 1  11 79 62 6628,02'
27 Veldhoven A. Verhagen Boerderij 1         8   32   50     I 1298,47
89a Veldhoven Arbeiders- 1

huis 0 48 12 5833,-89b Veldhoven                  id.      1
97 Veldhoven M. Verhoeven Boerderij 1  9 22 11 8826,18:

123 Veldhoven G. Knook Boerderij 1   9 02 14 8441,12
277 Veldhoven K. de Geus Boerderij 1   1 38 40 863,40    --
292 Veldhoven H. W. Plat- Hypotheek Afgelost

teel

219  Vierlingsbeek Arn. v. Heijst Boerderij 1  9 27 90 13978,75
273 Vierlingsbeek L. Hamelink Huis en 1    04 12 1404,-

tuin
154 Vlijmen H. v. Herpen Arbeiders- 1     56 60 1999,08

huis
252 Vlijmen Ned. Herv. Hypotheek Afgelost

Gemeente
311 Vught F. v.d. Meijden Boerderij      <
312 Vught J. H. Danen id. en   1

'18 98 70 15919,73
bosschen

159 Wamel Joh. Dwee- Arbeiders- 1     21 60 1918,70
laard huis

110 Winssen J. Hupkens Tabaks- 1     85 10 3418,33
hoefje

40 Zundert A. Honcoop Boerderij 1  19 26 56 9182,3171 Zundert C. Kerstens Boerderij 1   3 89 52 4315,36146 Zundert J. v. Heijst Boerderij 1   9 48 63 8670,44189 Zundert G J. van Boerderij 1   6 62 56 8886,16
Dongen

272 Zundert C. Kerstens Boerderij 1  13 75 65
Jz.                                                        9076,82272a Zundert Eigen beheer Mastbosch 10 01 20
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BIJLAGE III

Tomal vennogen van de Maatschappij tot bevordering van welstand,

weergegeven om de 5 jaar.*

1825 6.493,10

1830 38.353,69

1835 72.032,00

1840 123.515,91

1845 250.220,13

1850 362.320,60

1855 469.493,56

1860 572.854,38

1865 650.673,70

1870 721.463,57

1875 796.570,97

1880 850.064,46

1885 851.951,58

1890 903.290,84

1895 946.589,66

1900 986.246,69

1905 1.006.118,10

1910 1.046.295,36

1915 1.078.302,81

1920 1.146.383,21

1925 1.185.248,97

1930 1.250.442,34

1935 1.247.608,98

1940 1.269.034,94

1945 1.269.542,58

1951 1.219.227,10

1951** 3.329.034,35

1955 3.373.679,70

1960 3.875.708,61

*   Voor de jaren    1825   tot    1900   is het saldo weergegeven   per 15 april;   voor   de

jaren 1900 tot 1970 echter per 31 december.
** In 1951 vonden herwaarderingsreserve plaats. Daarom is 1951 i.p.v. 1950
opgenomen, zowel zonder als met herwaarderingsreserve.
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BIJLAGE IV

Balans op

Vaste goederen · · · · · · f 902307,61
Hypotheken   u/ g . „ 38270,13
Mobiele ondersteuningen u/g . „ 22795,42
Meubilair „ 360,50

4379,60
Rekening-Courant met Districtsbestuurders . „ 4203,95
Rekening-Courant met Ondersteunden . „ 26665,56
Dubieuse-debiteuren " 10,-
Legaten (een legaat bezwaard met vruch:gebruik)   . „ memorie
Effecten . . . . . . . . . . . . . „ 6880,17

f 1005836,94

Verlies- en winstrekening  over het boekjaar   1899

Huurzegels . . . . . . . . . . . . .f 2,25
Diverse uitgaven en ontvangsten op de ondersteuningen (saldo) " 692,09Brandassurantie .          · · · „ 25,37
2. 12'tnnge:  en .rep:rati:,     I:      1             1      1             1                "      5   :92 
Polderlasten . „ 555,38
Grondrenten en tienden .                       „   27,-
Salarissen . . . . . . . . . . " 850,-
Verschotten van kashouder en bestuurders . „ 196,25
Vergaderingskosten „ 586,40
Inspecties en opnemingen (door bestuurders) . " 259,60
Kosten van toezicht (door desk:mdigen) . " 565,62
Subsidien, toelagen en bijbeltjes (art. 2. b, 10) .   .   .   . .„ 560,-
Effecten      .    .   .    .    .    .

" 39,12

Intrest (van geleende gelden) . - 176,36
Buitengewone uitgaven 389,57"
Verlies en Winst Cafschrijving in den loop van het boekjaar)   „   -,-

Zuivere winst (*) . „ 13540,15

f 21747,59

(*) Hiervan over te brengen naar de Reserve voor rek. Ct. met Ondersteunde, en
„Afobiele onderste,iningen", ter aanvulling tot op 50% van het gezamenlijk bedrag
dezer beide rekeningen, de som van f 1242,56 en de overblijvende f 1229,58M
van het kapitaal.
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31 december 1899

Kapitaal . f 965226,86
Reserve voor „Rekening-Courant met Ondersteunden" en

„Mobiele Ondersteuningen" . 23569,93
Geleende gelden . " 3500,-
Verlies en Winst . " 43540,15

f 1005836,94

(loopende van 16 april 1899 - 1 januari 1900.)

Huren · ·   f 12442,17
Rente van Hypotheken en Mobiele-ondersteuningen „ 794,03
Houtcultuur (saldo).....··· . 4114,39

Contributies, giften en collecten (achterstallige) .   .   .   .   . „ 397,-

Legaten . . . . . . . . · · · · · · „ 7000,-

f 21747,59
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BIJLAGE V

Balans  op  31

ACI'IVA
Vaste goederen........... f   1250045,77
Hypotheken .

" 9030,-Mobiele ondersteuningen  . „ 8593,18Meubilair .                                „    100,-Kassa · · · · " 7790,08Rekening Courant met Distr. Bestuurders . „ 5201,27
Rekening Courant met Huurders enz. . " 8515,08Dubieuse debiteuren  .

„ 10,-
Effecten   .    .    .    .    .   .    .   .    .    .    . . 11030,-
Belegd Schoolfonds ,", 610,-Diversen .             · · · „ 2619,60
Belegd Fonds   ring    1 8 . „               5951,74

f   1309496,72

Winst- en verlies

VERLIES

Vernieuwingen en reparaties . .l f 23256,15Grondlasten
1

" 4127,97Polderlasten „ 3907,-Tiendrenten . · .
11 " 561,09

Jachtrenten        ...........I 1 „ 170,13Baat- en straatbelasting " 166,24
Blasting doode hand .

4 2784,-Diverse uitgaven en ontvangsten (saldo) . „ 357,70Brandassurantie · · · · · · · „ 3296,81
Salarissen " 3950,-Verschotten van Bestuurders . „ 776,80
Vergaderingskosten      . „ 543,24
Inspecties en opnemingen . · · · „ 511,57
Kosten van Toezicht  .                   ·   · · . „        1411,99Drukwerk en Schrijfbehoeften .1„ 239,09
Pensioenverzekering · · · · · · · „  58,44
Subsidien en toelagen,Art.281. 481,20
Buitengewone uitgaven " 696,40
Intrest  0/ g „        1127,29
Effecten (koersverlies) .                       ·    ·    ·    ·    ·   1 „ 2172,15
Saldo 14744,28

f 65339,49
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december 1939

PASSIVA

Kapitaal . · · · · · · f 1253553,96
Reserve voor „Rekening Courant met Huurders" en „Mobiele    

Ondersteuningen" 15990,86
Geleende gelden  .                                .1 „ 28000,-
Schoolfonds .   „  6000,16
Fonds Ring 18   .   .   . .

1 " 5951,74

f   1309496,72

rekening over 1939

WINST

Houtcultuur en ontginning . f 1416,46
Huren „ 46347,70
Rente van Hypotheken en Mobiele Ondersteuningen      . 1 688,41"

Jachtrecht 212,-
Contributies en toelagen  .........  „ 1424,-

Intrest van Effecten . 465,71
10,-

  ies en Winst (gldo  over  1938)  .                        :.               :     V   , 14775,21

LI f 65339,49
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BIJLAGE VI

Balans per 31 december 1953

31 Dec. 31 Dec.
1952 1953

Onroerende goederen 3.578.455,- 3.569.382,85Kantoor inventaris 1.040,95 936,40Effecten 6.348,75 6.433,-
Belegd Schoolfonds 930,- 990,-
Belegd Fonds Zw. Vl. 8.756,86 9.705,21Geleende gelden u/g 14.072,42 20.120,15
Hypotheken u/g 5.000,- 6.000,-
Mobiele credieten 1.500,- 3.950,-Bouwroorschotten                                                               -- 11.450,-Rek. Crt. Districtsbest. 8.216,55 112,64Huren en pachten 1.545,84 1.083,34Houtcultuur en ontginning 855,34 5.484,07
Jachtrecht 22,- -,-Contributies 1.577,50 1.669,-Interest 483,14 I.004,57
Brandassurantie 7.202,50 6.923,15Diversen: te ontvangen 300,- 509,52Grootboek Wederopbouw 9.837,- 2.691,-Kas 414,79 579,56
Postgiro

41.259,03
4.864,14 23.056,28Ned. Handel Mij. 47.116,61

Nutsspaarbank 228,78 10.234,50

3.698.768,17 3.723.576,27

Verlies- en Winstrekening over 1953 met vergelijkende

1952 1953

Vernieuwingen 122.210,29 43.240,-Architectkosten 6.827,07 4.305,78

129.037,36 47.545,78
Overboek. naar onr. goed. 91.900,- 37.137,36 22.000,- 25.545,78
Houtcultuur en ontginning 2.400,-                                      - -Dotatie Fonds Zw. Vl. 428,50 466,-
Voordelig saldo 1953 30.879,98

39.965,86 56.891,76
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net   vergelijkende   cij fers   over    1952

31 Dec. 31 Dec.
1952 1953

Kapitaal 1.219.227,10 1.221.674,21

Herwaarderingsreserve 2.105.026,73 2.063.986,26

Reserve Rek. Crt.
Huurders en Mob. Cred. 2.464,35 2.464,33

Reserve Pensioenen 1.700,- 1.172,50

Reserve Wederopbouw 13.853,01 6.079,92

Schoolfonds 7.520,06 7.581,17

Fonds Zeeuws Vlaanderen 9.476,25 10.422,63

Geleende gelden  0/ g 9.497,35 8.497,35

Hypotheken  0/ g 306.722,85 300.978,27

Houtcultuur en ontginning 672,17 320,31

Interest 2.749,66 2.341,65

Div. nog te betalen posten 17.411,52 34.019,54

Saldo V. en W. rek. % 30.988,53 30.879,98

Salclo Expl. rek. 33.435,64 2.447,11 33.158,15 64.038,13

3.698.768,17 3.723.576,27

cijfers over 1952. (Verlies en Winst of Kapitaal mutaties)

1952 1953

Winst verkoop onroerende goederen 3.548,45 16.766,29
Gerealiseerde Herwaarderingsres. 4.988,83 39.540,47
Koerswinst effecten 440,05 585,-

Nadelig saldo 1952 30.988,53

39.965,86 56.891,76
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REGISTER
VAN GEOGRAFISCHE NAMEN *

A.                                   Rijksmuseum van Volkskunde: 372.
Velperbarri&re: 246.

Aalst: 438. Het Zwijnshoofd, logement: 247*.
Aarle-Rixtel: 179, 179*, 367, 368, 438, Assen: 247.

442. Asten: 99, 110, 168, 170*, 274*, 280,
De Hemel: 367*. 320*, 336*, 366*, 390,397,438,

Afferden: 169, 169*. 442.

Alem: 438.
Alkmaar: 153.
Almkerk: 93,94,94*, 438.            B.
Alphen: 97*, 105*, 169*, 209*, 320*,
406,438,442. Baardwijk: 109, 170*, 438, 442.Altforst: 407, 442. Baarle-Nassau: 388, 438.

Altena, Land van: 424*. De Engel, hotel: 418*.
Amerika: 353, 360,389*. Baarn: 58*, 377*, 384.
Amerika, Noord: 201, 354*. Baden: 309.
Amerika, Verenigde Staten van: 386. Bakel: 438.
Amersfoort: 153. Batavia: 382.

Kobus aan de Poort, hotel: 418*. Batenburg: 105*, 407.
Amsterdam: 2*, 49*, 53, 53*, 54,54*, Beekbergen: 271.

57*, 61, 69, 69*, 79, 80, 133, 134, Beek en Donk: 438.
136,137, 139,158*, 159,163*, 167, Beers: 438.
173, 176*, 179, 186, 188, 189, 212, Beerse Maas: 405*
215, 228, 228*,  244, 246*, 248, Beerse Overlaat: 118*.

271,274,281,288*,293,294*,299, Bergse Maas: 424*.
301, 302, 307*, 313*, 314*, 328*, Beesd: 181.

337*,349*, 377,382,400,422,426. Belgie: 46, 49*, 74, 83, 104, 117, 141,
De Eensgezindheid, gel)ouw: 230*, 142, 143, 148, 149*, 150, 151, 152,
248*. 153, 154, 154*, 163, 175, 183, 190,
Koninklijk Paleis: 187. 202, 203, 221, 239, 240, 276, 389*.
het Spui: 230*, 248*. Bennebroek: 396.

Andel: 438. Berchem: 49*, 438.
Antwerpen: 74, 151, 271. Bergambacht: 49*.
Appeltern: 105*, 180, 380, 381, 405- Berg en Dal: 378.

407, 442. Bergen op Zoom: 438.De blauwe Sluis, buurtschap: 380. Bergeyk: 15, Ill*, 114, 116, 129,
Arnhem: 47*, 58*, 60, 61, 210, 231, 155*, 168, 177*, 208, 209*, 258,

246,  248,  249,  275,  303,  344, 349, 262,262*, 265,320*, 334,335,339,
376. 409, 421, 438, 443.
Broerenstraat: 249*. De Maai, boerderij: 114.
Kleine Oord, de: 247*. Bergharen: 405, 443.
Koningstraat: 210*. Berkel: 438.

* De cijfers met een * venvijzen naar in de voetnoten genoemde namen.
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Berlicum: 9,438.                     C.
Besoyen: 261, 262, 438.
Best: 21, 440.
Beugen: 438. Capelle: 438.

Casteren: 122, 259* , 329, 370, 398.
Beuningen: 407, Chaam: 174, 182, 273,403*, 438, 444.
Beijeren: 309. De Flaasbloem:  418*.
Bladel: 97*, 101, 107*, 131*, 251, 258.

259, 260, 262, 265, 267,268, 268*,
Cromvoirt: 438.
Cuyk: 438,446.

269,271, 272, 272*, 274*, 320*,

325, 325*, 328, 329, 338, 367, 368,
369, 393, 393*, 397, 398,438,443.   D.
Bladelse of Vorselse Hoef: 258,259,
260, 266*, 270,  328,  405*,  422,
422*. Deest: 169, 169*.

Vorselse Molen, kampeerboerderij: Delft: 97, 210, 328*.
422*. Denemarken: 388*.

Blaricum: 80*, 174*. Deurne: 89, 90, 91, 97*, 129, 131*,
Boekel: 438. 168, 181, 319*, 332*, 333, 334*,
Boekhoven: 438. 335, 336, 349, 357*, 366, 366*,
Borkel en Schaft: 438. 367,367*, 368, 368*, 371, 438, 444.

Boxmeer: 152*, 366, 411, 438, 443. Deursen: 438.
Boxtel: 113, 182, 410, 438. Dieden: 438.
Brabant, provincie Noord-: passim. Diessen: 9,438.
Brabant, Oost-: 319, 350, 351, 353, Dinteloord: 92, 129, 438.

355*. Dinther: 55,93, 94,95,95*, 96,98,

Brabant, Staats-: 9,25*. 99, 113, 115, 129, 145*, 168, 180*,
Brabant, West-: 25*. 184, 251, 252, 253, 318, 324, 335,

Breda: 43*, 49, 49*, 50, 56, 57, 58, 336, 340, 397, 421, 438, 444.

58*, 59,59*, 60,62,72,79,82,83, Den Brand, boerderij: 174.
131*, 133,  137, 138, 138*, 139, Doeveren: 197.

149,  150,  156, 157, 157*. 167*, Dommelen: 438.

169, 172, 173, 186, 189, 206*, 215, Dongen: 103*, 438.
218, 247, 249, 255, 260*, 271, 326, Doorn: 403*.

328*, 337*, 339,340,343,344,345, Dordrecht: 49*, 212.

346*, 349, 353, 364, 369*, 377, Hof van Holland, hotel: 2*, 212*.

377*,378,382,383*, 396,399,438. Janspoort, St.: 212*.

Grote Kerk: 60, 60*, 157, 249*, Drenthe: 25*, 140, 366*.

337,339,347. Dreumel: 108, 109, 113*, 118, 119,

Hof van Holland, hotel: 346*. 119*, 120, 129, 168, 169, 174*,444.

Jansstraat, St.: 59*. Drongelen: 100, 129, 438.
Tolbrugstraat: 59, 59*. Drunen: 439, 444.
Veemarkt: 59*. Druten: 121*, 165*, 444.

den Briel: 207. Duitsland:  7,  26,  45,  110,  180*,  234,
Brugge: 74*. 310, 396, 397, 398.

Brussel: 74, 77, 141, 151. Duitsland, Zuid-: 309.
Budel: 116, 117, 118*, 129, 131*, Duizel: 10, 439.

152*, 155*, 168, 326, 438, 443. den Dungen: 439.
Bussum: 395. Dussen: 94*, 439.
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E.                                       Geldrop: 108*, 270, 439.
Gemert: 439.

Eersel:  10,  23*,  209*,  319,  366, 367* Genderen: 102*, 197.
439, 444. Gendve: 310.

Eethen en Meeuwen: 13. Gent: 74*, 271.
Eindhoven: 54, 131*, 168, 275, 327, Gerwen: 445.

336*, 342,343,344,345,349,362, Gestel: 439.
362*, 364, 378, 399, 400, 402, 414*, Giessen: 439.

417, 421, 439. Giessendam: 49*.
't Silveren Seepaerdt, grand-hotel: Giethoorn: 368.

422*. Gilze en Rijen: 439.
Emmen: 107*. Ginneken: 131*, 272, 396, 410, 439.
Emmichoven: 94*, 439. Goirle: 422*, 439.
Empel: 439. Gouda:    11,   21,   49*,   156.
Engeland: 13, 13*, 301*, 309, 360, Grave: 439.

388*, 397. Begijnstraat: 73*.
Engwierum: 407. 's-Gravenhage:  25,   26,  44*,  55,  60,61*,
Enkhuizen: 403*, 138*, 150, 167*, 183*, 186, 195,
Epe: 378*.

213, 214*, 219, 219*, 233, 233*,
Ermelo: 265*. 238,243*, 245,246,248,257,266,
Erp: 131*, 439, 444. 288, 288*, 289, 298*, 302*, 316,
Esch: 439. 320, 322, 340, 346, 347, 377, 377*.
Escharen: 439. Afschaffingsinrichting, gebouw: 230*.
Etten: 131*, 175, 320*, 445. de Doelen, hotel: 186*.
Etten en Leur: 420, 439. Diligentia: 186*, 233*, 246*.

De Baai, gemeenschapshuis: 421*. Eerste Wagenstraat: 230*.
Europa: 68, 308, 360. l'Europe, hotel: 340.
Europa, West-: 70, 321, 386. Fluwelenburgwal: 233*.
Ewijk: 407, 421. 's-Gravenmoer: 96, 129, 166*, 439.

Grevenbicht: 181, 445.
F.

's-Grevelduin-Capelle: 261.
Griekenland: 227*.
Groenendaal: 119.

Frankrijk: 6, 11, 27*, 31, 68, 120, 143,
182, 183, 243*, 282*, 306, 308*,

Groningen: 25*, 182, 196, 197, 202,
389*. 211, 212, 213, 213*, 214, 280, 288,

290*, 291, 310, 315, 417.Friesland: 25*, 291, 315, 407.
Fijnaart: 103*, 439.

H.
G.

Haarlem: 43*, 61, 82*, 183*, 190,
Gassel: 439. 204, 210, 233, 235, 378*.
Gastel:   70,   91*,   92,   129,   320*, 445. Funckler, hotel: 273,
Geertruidenberg: 439. Kruisstraat: 273, 302.
Geffen: 439. Prinsenhof: 190*.
Gelderland: 25*, 74*, 104, 106, 109, Haaren: 439.

120, 133, 222*, 291, 384, 392, 406, Haastrecht: 90*, 103, 129.

407, 417, 420, 421, 422. Halsteren:   55,   100,   129,   208,   439.
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Hamond: 155*. Hoge Zwaluwe: 354*.
Hapert: 26,258,259,259*, 262,265, Holland: 25, 25*, 26*, 36, 43, 44*,

266*, 267,  268, 268*, 270, 271, 74, 75*, 80, 141, 143, 166, 298,

320*, 367, 370, 393, 445. 299, 315.

Haps: 439. Hollands Diep: 424*.
Hedikhuizen: 439. Holland, koninkrijk: 36, 192.
Heerewaarden: 118, 129. Holland, Noord-: 80*, 174*, 188, 400.
Heesbeen: 439. Holland, Zuid-: 180.
Heesch: 439. Hoeven: 439.

Heeswijk: 55, 209*, 248*, 251, 251*, Hoogeloon: 72, 111, 122, 129, 131*,
252,253,253*, 254,257,439. 168, 170*, 178, 209*, 251*, 259*,

Heeze: 44, 117, 117*, 131*, 168,251*, 260,  260*,  261,  263, 265,  266,

368, 439, 445. 266*, 269, 270, 272, 319, 320*,

Heidelberg: 32. 326, 349, 370, 398, 439, 445, 446.
Heiligerlee: 308. Hoogmade: 180.
Helmond: 168, 178, 179, 179*, 180*, Horssen: 388, 405, 446.

319, 327, 366*, 439. Horst: 366*.

Helvoirt: 89, 97*, 121*, 131*, 134, Huibergen: 439.
266, 266*, 439, 445. Huisseling: 439.

Hemmen: 71.
Herpen: 439.                     I.
Herpt en Bern: 439. India, Nederlands Oost-: 292,293.
's-Hertogenbosch: 11, 21, 22, 42*, 49,

49*, 50,53*, 56,57,58*, 59*, 74*,
Indie, West-: 13*, 99.

80, 83, 95*, 99, 137, 150, 157,
157*, 167*, 168, 184, 185, 190*, K
218, 218*, 225, 248*, 251*, 253, Kampen: 307*, 337*.
255,282*, 327,343,344,378,395, Kempen, De: 26, 261, 422*.
439. Klundert: 103*, 439.

's-Hertogenbosch, Meierij van: 18,21, Kortenhoef: 49*.
21*, 26*, 28, 118*, 183, 209, 357*. Kruisland: 174, 446.

's-Hertogenbosch, Vrijheid van: 8*. Kuik: 446 (Zie ook Cuyk).
Anthony, furt St.: 8*.
Isabella, fort: 8*. L
De Stockvis, herberg: 8*.

Heumen: 407, Lage Mierde: 20, 28, 209*, 252*.
Heusden: 217, 235, 248*, 253, 366, Langbroek: 403*.

439. Langstraat: 268,424*.

Heusden, Land van: 101, 178. Leende: 168, 251*, 399*, 409, 439.
Hilvarenbeek: 5, 7, 9, 10, 10*, 19, 20, Leeuwarden: 162, 246, 289, 316, 414*.

21, 21*, 22, 27, 28, 29, 30, 41, 42, Breedstraat: 246*.

57, 83, 84, 88, 89, 97*, 129, 131*, Leeuwen: 169*, 180, 392, 446.

149*,  153,  167*,  168,  189, 194, Leiden: 11, 22, 82, 136, 162, 167,

275, 316, 326, 336*, 410, 439, 445. 169,187*,  200,  201,  226,  248,  249,

Pieterskerk, St.: 27, 29. 291, 306, 307, 334, 378, 378*.

Vrijthof: 10*, 22. Breestraat: 226*.

Hoge Mierde: 101. Waalse Kerk: 69*, 138*, 226*.
Hoge en Lage Mierde: 10, 439. Lekkerkerk: 94*.
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Leur: 328*, 446, Middelburg: 11, 14, 18, 20, 22, 27*,
Leuven: 142. 162, 162*, 212*.
Liempde: 439. De Stad Hulst, hotel: 162*.
Lierop: 440. H6tel de Flandres: 162*.
Lieshout: 320*, 440, 446. het Nederlandsch Logement: 162*.
Liessel-Deurne: 90, 129. Molenwater: 27:
Limburg: 74*, 105*, 181, 283, 291, Mierlo: 440.

393, 421. Mill: 440.
Limburg, Zuid-: 402,426*. Moerdijk: 150*.
Linden: 440.

Aloergestel: 440.
Linnich, 90. M6nchen-Gladbach:    110,    179,     179*.
Lith: 131*, 168, 440, 446. Monnikendam: 347.
Lithoijen: 440, 446. Montfoort: 94*.
Loon op Zand: 170, 367, 368, 440. Montpellier: 182.
Loosbroek: 93, 168. Moordrecht: 94*.
Luik: 74*, 83, 83*, 149. Moskou: 179*.
Luyksgestel: 440. Alunster: 25, 25*, 215*.

M.

N.
Maarheeze: 440.
Maarn: 14*. Nederasselt: 446.
Maarten, St.: 99. Neder-Hemert: 409.
Maas: 150*. Nederland: passim.
Maas en Waal, Land van: 8*, 74*, Nederland, Noord-: 44*, 46, 74, 142,

109, 118, 168, 173, 180, 210, 223, 150, 151.
375, 380, 381, 390, 402, 405, 405*, Nederland, Oud-: 203, 244.
406,  407,  41 I,  420, 421. Nederland, Zuid-: 44*, 46, 74, 143,Maasband: 181.

150, 151, 397.
Maasbommel: 169, 169*, 407, 446. Nederlanden: 248.

Van Heusdenhof, boerderij: 406. Nederlanden, Koninkrijk der: 63, 151.Maashees: 440. Nederlanden, Noordelijke: 74, 141,Maasland, Kwartier   van: 131*.
151, 202.

Maastricht: 45, 83, 83*, 149, 392. Nederlanden, Republiek der Verenigde:Made: 440, 446.
6, 22, 25, 28, 33, 44*, 74*, 227*,Malden: 407,
275,299,424.Maurik: 94*. Nederlanden, Zuidelijke: 74, 141, 149,Medemblik: 376*. 151.

Meern, De: 271. Netersel: 369.
Meeuwen: 13, 440. New-York: 388.
Megen: 440. Nieuwerkerk: 94*.
Megen, Land van: 405,407. Nieuw-Gastel: 93.
Michielsgestel, St.: 56, 57*, 93, 94, Nieuwkuik: 440.

113, 129, 182, 183, 184, 367*, 368*, Nieuw-Vosmeer: 55, 100, 440.
440,446. Nistelrode. 440.
Grote Ruwenberg, huizinge: 182. Nuenen: 16, 16*, 88, 93, 97*, 100,Kleine Ruwenberg, huizinge: 184, 101, 103, 104, 106, 106*, 107, 108,185.

108*, 110, 111, 118, 124, 129, 155,
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166*, 168, 169, 198, 208, 264, 271,   P.

293, 293*, 318, 320*, 330-336*, 341,
346*, 347, 354*, 359*, 367, 368, Paramaribo: 83.

388,440,446,447. Peel, De: 366, 366*.

Nuland:  251; 440. Peelland: 18.

Nijmegen: 74*, 138*, 215, 231, 237*, Polder, Noord-Oost-: 400.

245*, 336*, 342, 344, 378, 381*,
Postel: 258.

396, 421*.
abdij van Postel: 259,260.

Nut en Genoegen, gebouw: 231*. Princenhage: 40*, 377*, 440.

Nijmegen, Rijk van: 405, 406. Prinsenland: 70.
Pruisen: 90.
Puiflijk: 169, 169:

O.                                 Putte: 440.

Obbicht: 181. R.
Odenkirchen: 179*.
Oedenrode, St.: 11, 12, 14, 15, 18, 19, Raamsdonk: 271, 272, 440.

131*, 180*, 184, 255, 258*, 262, Ravenstein: 440.

265, 266, 266*, 271, 388, 440, 447. Reek: 440.

Henkeshage, kasteel: 263, 264. Reusel: 440.
Stompershoek, hotel: 18. Riel: 9.
Stompershoek, huize: 18, 19. Riethoven: 440.

Oeffelt: 440. Roermond: 74*, 83, 83*, 149.
Oerle: 440. Rome: 75, 78*, 204, 213, 217, 223,
Oirschot: 21, 265, 390, 440. 224, 244, 277, 294, 297*, 309, 310,

Heerebeek, landgoed: 265*. 357, 379, 380, 381, 382, 394, 400,

Oisterwijk: 7, 8, 82, 131*, 149*, 168, 425.

210, 210*, 278, 280, 281, 282, 283, Vaticaanse basiliek:    305.

405*, 440. Roosendaal:   55,440.

Oostelbeers: 390,440. Rosmalen: 440.
Oosterhout: 440. Rossum: 106, 367, 368.
Opheusden: 94. Rotterdam: 73, 150, 151*, 152, 245,
Oploo: 440. 252, 256, 271, 286, 295, 341, 396,
Oss: 121, 440. 423*.

Ossendrecht: 440. de Boompjes: 245*.
Otterlo (Gld) de Oppert: 245*.

Rijksmuseum Kruller-Muller. 332*. des Pays-Bas, hotel: 245*.
Oudenbosch: 440. Skyway Hotel: 419*.
Ouderkerk: 94*. Rovert: 29.
Oud-Gastel: 405*. Rucphen: 440.

Hof van Oud-Gastel: 92. Rusland: 360.
Oud- en Nieuw-Gastel: 91, 440. Rijn: 120, 323.
Oudheusden: 440. Rijsbergen:    114,   440,   447.
Overasselt: 314*, 447. Rijswijk: 440.

Hibma-hoeve: 314*.
Over- en Nederasselt: 407.              S.
Overijssel: 80*.
Oijen: 119, 120, 121, 129, 131*, 146*, Sambeek: 440, 447.

168, 180, 358, 405*, 407, 440, 447. Schayk: 441.
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Scheveningen: 353,397. Domkerk: 80,299.Sdte: 182. Janskerk, St. 212*.Sirjansdam: 92. Nieuwe Krommegracht: 212*.Sluis, de Blauwe: 380.
Soerendonk: 441.
Someren: 9,97*, 131*, 280, 320*, 351,   V

367*, 391, 441, 447.

Son: 112*, 170, 441. Valkenswaard: 131*, 174, 318, 336,
Spanje: 25, 308. 353, 441, 448.

Sprang: 91*, 96, 103, 103*, 113, 114, Vaticaan, het: 305.
115, 122, 129, 270, 368, 441.

Veen: 441.

Standdaarbuiten: 391, 441, 447. Veghel: 168, 441.
Staten van Holland: 25*. Velddriel:    119,    120,   367.
Steenbergen:   175,   441. Veldhoven: 55, 90, 103, 103*, 107*,
Steensel: 10. 122 129, 135, 149, 155*, 168, 174,
Stevensweert: 149*. 205, 269, 329, 336, 399*, 411, 441,
Stiphout: 441. 448.

Stratum: 349, 441. Velp: 441.
Strijp: 441, Venlo: 83, 83*, 149, 149*.
Suriname:  13*, 83*, 141. Venraij: 366*.
Susteren: 181. Vessem: 441.

Schijndel: 18, 97*, 184, 441, 447.
Veur onder Leidschendam: 285*.
Vierhuizen:    197,   261.

T. Vierlingsbeek: 131*, 371, 441, 448.
Vrijhoeve-Capelle: 441.

Terheijden: 441.
Vlaanderen: 74.

Teteringen:   441. Vlaanderen, Zeeuws-: 74*, 389, 409,
Tilburg: 8, 9, 13*, 20, 21, 89*, 167*, 411, 454, 455.

Vlierden: 181, 367, 368, 441.182, 275, 282*, 327, 441.
Tongeren: 378*. Vlissingen:    19.

Tongelre:  129,  131*,  441. Vlijmen: 441, 448.

Tubbergen: 80*, 403*.
Volkerak: 424*.

Twente: 25*, 403*. Voorhout: 181.
Vorstenbosch: 96, 208.

U. Vught: 397, 441, 448.
Kasteel Maurick: 183.

Uden: 441.
Udenhout 441. W.
Ulrum: 197, 261,
Ulvenhout: 395, 396. Waal: 150*.
Urmond: 181, 327, 393, 447. Waalre: 131*, 243, 368, 441.
Utrecht: 73, 74,75, 77, 100, 153, Waalwijk: 134, 154*, 167*, 170*, 441.156*, 158, 162*, 167*, 168, 170, Wageningen: 167*.

185*, 186*, 189, 190, 200*, 201, Wamel: 166, 168, 405*, 406, 448.
210*,  211,  212,  214,  219, 233*, Wanroy: 441.
235, 247, 248, 280, 288*, 299, 301, Waspik: 13, 56, 83, 441.
307*, 308,337,349,362, 377,383, Werken: 441.
403*. Werkendam: 49*, 441,
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Wervershoof bij Enkhuizen: 403*.       Z.
Westelbeers: 9.
Westerhoven: 281*, 441. Zaltbommel: 405*.
Westerlee: 271. Zeeland: 441.

Wildervank: 354*, 367,368. Zeeland, provincie: 12, 14, 18, 20, 315,

Willemsdorp: 176*. 389, 389*.

Willemstad: 441. Zeelst:   122,   168,   441.

Winssen: 407, 448. Zesgehuchten: 441.
Wintelre: 262*. Zevenbergen: 441.
Woensel: 441. Zuidelijke provincies:   151,   423.

Woensdrecht: 441. Zuid-Willemsvaart: 110, 179, 369*.
Woerden: 49. Zundert: 55, 113, 114, 149*, 175, 176,
Woudrichem: 441. 176*, 259*, 320*, 397,411, 441,

Wouw: 55, 441. 448.

Wijk: 441. Zutphen: 47*, 377,
Zwaluwe: 368*, 441.

X.                           Zwitserland: 119*.
Zwolle: 53*, 125, 213, 217.

Xanthen: 179*. Grote Markt: 213*.

IJ.

IJ, het: 400.
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STELLINGEN

I. Het verdient aanbeveling een onderzoek in te stellen naar
de vraag, of de protestantse overheid tijdens de Republiek

der Verenigde Nederlanden niet een ernstige geschiedverval-
sing in de hand gewerkt heeft door bij herhaling strafbare

handelingen, door leden van rooms-katholieke meerderheden
jegens leden van protestantse numeratieve minderheden ge-

pleegd, op grond van de godsdienstige gezindheid der daders
als „paepse stoutigheden" en „paepse insolentien" aan de
kaak te stellen.

II. De bewering, dat tijdens de Republiek der Verenigde Neder-
landen de in Brabant werkzame (protestantse) ambtenaren

corrupt waren, berust op gebrek aan historische kennis en
inzicht.
(Brabants Dagblad 16 november 1971, blz. 11).

III. Het feit, dat van de 49 notarissen die tussen 1813 en 1829
in   Brabant hun functie verkregen, slechts   14   tot de Rooms-
Katholieke Kerk behoorden, mag - anders dan Van Velthoven
heeft gemeend - niet zonder meer als bewijs aangevoerd

".·worden voor „de achterstel]ing van Brabant in ae tild voor
het   Belgie-conflict   van    1830.
(H. van Velthoven, De geest in Noord-Brabant vddr het Belgie-
conflict van  1830 in: Varia Historica Brabantica,  dl.  II  (1966),
blz. 223, onder verwijzing    naar De Noord-Brabander van
12 nov. 1829).

IV. Ten onrechte heeft Rogier in zijn (tezamen met De Rooy
geschreven) werk „In Vryheid herboren; Katholiek Neder-
land    1853-1953"   de voor Nederlandse ambtelijke kringen
hinderlijke omschrijving van ons land in de pauselijke breve

„Ex qua die" als „de streken van Holland en Brabant" een
wellicht te laken „minder gelukkige wending" genoemd en
deze toegeschreven aan „nonchalance" (L. J. Rogier en N. de
Rooy,In Vrijheid herboren;  Katholiek Nederland 1853-1953,
's-Gravenhage 1953, blz. 98).



V. De mening van Kempe, dat uitzending van „gedeelten van
belangrijke strafprocessen   over de televisie...   het  volk   in
onmiddellijke aanraking zal kunnen brengen met het goede
strafproces, gebaseerd niet alleen op eerbied voor het recht,
doch ook, en niet minder, op die van de menselijke waardig-
heid" is onjuist. (G. Th. Kempe, Strafrechtspraak, Assen

1959, blz. 28).
.VI. Het laatdunkend spreken over „rituelen ter terechtzitting

getuigt van gebrek aan inzicht in de waardevolle betekenis
van de aldus getypeerde handelingen.

VII. In of na art. 501 van het Wetboek van Strafvordering dient
een bepaling te worden ingevoegd, volgens welke bij het
reclitsgeding voor de kinderrechter de eerste uitzondering,
vermeld in art. 349 lid 2 van dat Wetboek, buiten toepassing

blijft.
VIII. Het moet ten sterkste ontraden worden de rechter door wette-

lijke maatregelen te verplichten in plaats van korte gevangenis-
straffen zo veel mogelijk geldboetes op te leggen.

IX. Het verdient, mede in verband met het streven naar een-
making van het recht van de Benelux-landen en het in Belgie
bestaande regiem van de „beperkte hechtenis ofwel halve

vrijheid (semi-d6tention"), aanbeveling de in art. 9 van het
Wetboek van Strafrecht vermelde hoofdstraffen uit te breiden
met een straf die, evenals de gevangenisstraf en de hechtenis,
neerkomt op vrijheidsbeneming van de veroordeelde, maar
anders is genaamd - bijvoorbeeld „dententie" - en door de
daartoe veroordeelde in een gesloten inrichting, afgezonderd
van de overige gedetineerden, wordt ondergaan gedurende de
weekends en op werkdagen (in het laatste geval in aaneen-
gesloten tijdperken van 12 uren) gedurende de uren, waarin
de veroordeelde niet zijn normale beroepsactiviteiten uitoefent
of zich aan studie of opleiding wijdt. Aan de rechter moet
dan de vrijheid worden gelaten deze nieuwe straf op te
leggen in geval van schuldigverklaring aan een strafbaar feit,
ter zake waarvan de rechter als hoofdstraf gevangenisstraf of



hechtenis van niet meer dan drie maanden zou hebben op-
gelegd, zulks onder bevel dat de nieuwe straf, welke ge-
noemde duur niet zal mogen overtreffen, door een door hem
te bepalen gevangenisstraf of hechtenis van niet meer dan
drie maanden zal worden vervangen, indien de veroordeelde
zich aan de tenuitvoerlegging van de nieuwe straf onttrekt
of zich tijdens de weekends en de werkdagen, welke voor de

tenuitvoerlegging van die nieuwe straf zijn bepaald, mis-
draagt.

(Cf. Circulaire van de Belgische Minister van Justitie aan
de Belgische Procureurs-Generaal d.d. 15 febr. 1963 m.b.t.
de weekendarresten en de beperkte hechtenis; Litt. B. nr 539)

X. Levenslange gevangenisstraf moet worden beeindigd zodra het
leven voor de veroordeelde niet langer zinvol kan zijn. Een
dergelijke beeindiging dient niet te geschieden door middel
van gratie, maar op een nader bij de Wet te regelen wijze.

XI. In het strafrecht moet ook rekening worden gehouden met
de indruk die het gepleegde strafbare feit op de rechts-

gemeente heeft gemaakt. Zodra de rechter bij de straftoe-

meting dit element verwaarloost, wordt het vertrouwen in de
rechtspraak ondermijnd. Ook bij het gratie-beleid moet hier-
mede rekening worden gehouden en het is de taak van de
rechter dit in zijn adviezen (art. 9 van het Gratie-besluit)
mede tot uiting te brengen.

XII. Het is bijzonder gewenst, dat in het Wetboek van Straf-

vordering een bepaling wordt opgenomen, analoog aan het
bepaalde in art. 57 van de Wet op de economische delicten.

XIII. Bij het onderwijs dient, meer dan tot nog toe het geval is,
rekening te worden gehouden met het feit, dat vrije tijd in
steeds toenemende mate een deel van het moderne leven
vormt en het onderwijs zich derhalve ook dient te richten

op zinvolle vrijetijdsbesteding.

XIV. De - overigens voor de hand liggende - mening, dat uit
het voorschrift, dat alleen die leden van de zittende rechter-



lijke macht die niet over een werkvertrek in een gerechts-
gebouw beschikken, voor permanente uitlening van rechts-
literatuur in aanmerking komen, afgeleid zou moeten worden,
dat het door het Ministerie van Justitie ongewenst zou worden

geacht, dat leden  van de zittende magistratuur  nog 's avonds

of op zaterdag of zondag werk verrichten in verband met de
aan hen opgedragen rechterlijke taak, berust op een misvatting.

XV. Het moet uit een oogpunt van geestelijke monumentenzorg
gewenst geacht worden, dat herensocieteiten die meer dan
100 jaar oud zijn, van overheidswege worden gesubsidieerd,
teneinde dergelijke bolwerken van het establishment in zo
veel mogelijk ongerepte staat voor het nageslacht te bewaren.

Stellingen behorend    bij het proefschrift   van   W. de Vries,    150    Jaar   Welstand,
Tilburg   1972.



ERRATA

biz.  10, noten, 3e regd van onder: 1746 lees 1756
biz.  23, noten, 4e regd van onder: Doe lees „Doe
biz.      8 1, 2e regel wn  boven:  28  juni  1822  lees  18  juli  1822
blz. 134, 17e regel van boven: inserreerde lees insereerde
blz. 136, tekst, te en 3e regel van onder: lees Op voorstel van mr Scholten van

Gansoyen in de voorjaarsvergadering van 6 april 1830 besloot de Alge-
mene Vergadering van 1 juni 1830

blz. 149, noten, IOe regel van onder: Stevensweerd lees Stevens;weert
bl:.  167, Se-6e regel van boven: F. J. C Moltzer lees J. F. C. Moltzer
blz. 230, noten, 4e regel van onder: „De Eensgezindhed" lees „De Eensgezind-

heid"
blz. 234,3e regel van boven: Phylacterion lees Phylactdrion
blz. 252, tekst, 7e regel ran onder: een viertal lees vier
biz. 254, Se regel ran boven: J· W. D. Pape lees J. D. W. Pape
blz. 285, noten, 12e regel van onder biz. 76 lees biz. 7:
1.l:.     3 19, 8e-9e regel rtin boren: Nunninkhoren lees Van Nunnikhoven
blz. 320, noten, le regel van onder: Alfen lees Alphen
blz. 368, 21 e regel van boi·en. Adriaus lees Adrianus
blz.    370,    le   regel   van bm'en: Cooteren lees Casteren
1,1:.  371,8e-9e  regel  van   boven.   lees   . . .d e leverancier betekende  voor  de   boer

laoere boterprijzen, en wanneer het hem slecht ging...
biz. 378, Het nootcijfer 9 moet in de tekst een regel hoger worden geplaatst, t.w.

achter het word verbeteringen
blz. 384, 9e-IOe regel ran boven: sedertdien lees tot 1964
blz. 391, 4e regel van boren. Standaardbuiten lees Standdaarbuiter
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