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INLEIDING. 

Reeds Keizer Karel V oordeelde het noodzakelijk, om een nieuwe 
kerkelijke regeling in het leven te roepen 1). Het toezicht op de geestelijk
heid was onvoldoende, dat had de snelle verbreiding der kettersche leerin
gen wei getoond. Bovendien wettigden de uitgestrektheid der Nederland
sche provincien en de belangrijkheid harer steden volkomen een dergelij 
ken maatregel. Doch eerst onder zijn zoon Filips toog men aan den arbeid. 
Een uitgebreid onderzoek werd door het gansche land ingesteld en met 
de verzamelde gegevens reisde Franciscus Sonnius, kanunnik van de 
Utrechtsche kerk, in het jaar 1558 naar Rome 2) . Paus Paulus IV 
leende goedgunstig het oor aan 's konings voorstel en onttrok de Neder
landen aan de jurisdictie van de aa.rtsbisdommen Keulen en Reims, 
voor welke hij Kamerijk, Mechelen en Utrecht in de plaats stelde; de 
Kathedraal van Mechelen zou ce eerste in rang zijn. Veertien bisschops
zetels werden aangewezen, van welke de Noordelijke Nederlanden de 
volgende bezaten: Haarlem, Deventer, Leeuwarden, Groningen en 
Middelburg, aile in het aartsbisdom Utrecht gelegen. De bul van Paus 
Paulus IV, in welke deze indeeling beschreven staat, naar de aanvangs
woorden "super universas" genaamd, beslaat nagenoeg drie folio
bladzijden van de Batavia Sacra. De koning maakte van zijn recht 
gebruik, om een aartsbisschop voor Utrecht aan te wijzen 3), te weten 
Frederik Schenck, Baron van Toutenburch en deed van zijn keuze 
mededeeling aan de geestelijkheid van de vijf Utrechtsche kerken 4). 
Deze koos hierop, op den 13den November 1561, Schenck tot aarts
bisschop 5) . Dat deze verkiezing niets meer dan een vorm was, waaraan 
de Utrechtsche Cleresie natuurlijk met aIle macht vasthield, blijkt uit 
het diploma, door Pius IV aan den Baron van Toutenburch gezonden, 
voorzien van het opschrift: "Aan mijn geliefden zoon, Frederik Schenck, 
gekozene voor Utrecht", gedagteekend 18 Mei 1561 6), dus een half 
jaar voor de genoemde samenkomst te Utrecht opgesteld. Reeds hier 
wordt de strijd der belangen openbaar, die eindelijk op een scheuring 
zou uitloopen. Zoowel de hooge landsheer als de paus wenschten 
onbeperkten invloed uit te oefenen op de bisschopskeuze al zouden zij 
~aardoor in botsing komen met oude rechten. Volkomen onwaar is 
de bewering van Niise 7), dat de Kapittels hun recht van bisschops
verkiezing aan Karel V, als souverein Heer der Nederlanden, zouden 
afgestaan hebben. Want uit een brief van Karel aan de prelaten en de vijf 

1) H. F. van Heussen, Ha/al1:a Sacra II, p. 2, col. I, Brussel 17141, 17552• 


2) Bal. Sao'., II, p. 2, col. 1. 


3) Bat . SaN., II, p. 10, col. 2. 

4) Bnt. Sacr., II, p. 12, col. 2. 


0) Bat . Sacr., II, p. 13, col. 2. 

<) B at. Sacr., II, p. 12, col. 2. 
1) H. Nuse, Het ] ansenisme, in zi jne scheuring en atval van de kerk, Rotterdam 

182 5, bIz. 97. 
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kapittelen van Utrecht blijkt duidelijk, dat in 1528 aileen het wereldlijk 
gezag aan hem afgestaan was 1). 

De regeering van Schenck was niet gelukkig. Wel wist hij zijn 
geeste!ijkheid in 1565 nog tot onderwerping aan de bepalingen van 
het Trentsche concilie te bewegen 2), bij welke gelegenheid hij het 
Utrechtsch volk op een Latijnsch sermoen onthaalde; we! liet koning 
Filips sommige der artikelen, door bemiddeling van de Gouvernante 
Margaretha, der geestelijkheid duidelijk onder het oog brengen 3), 
het paste niet, dat men zijn baard liet groeien, wereldsche kleeding 
droeg en er een vrouw op nahieid -, het baatte niet: de Hervorming 
greep om zich heen. Daarom kunnen wij aannemen, dat Niise, althans 
voor ditmaal, waarheid spreekt, wanneer hij zegt 4): "In dezen toestand, 
daar alles tot het Protestantismus overging, kwam de Aartsbisschop 
Frederik Schenk, van hartzeer en verdriet te sterven, namelijk den 
25 Aug. van het jaar 1580". De zaken van het aartsbisdom waren in 
ongelooflijke verwarring. Te vergeefs beproefden de suffraganen over
blijfselen V3.n hunne kudden te verzamelen. Mierio, bisschop van Haar
lem, was verbannen; Deventer bestuurd door een groot-vicarius; te 
Leeuwarden was de bisschop overleden en het kapittel gevlucht; 
NijIen handhaafde zich met moeite te Groningen en Strijen bestuurde 
als groot-vicarius de diocees Middelburg 5). 

Daar de bisschopsstoel onbezet was, nam de Deken van het voor
naamste der vijf kapittelen, dat van de Domkerk, het bestuur op zich 6). 
Deze dom-deken, Joannes Bruhesius, was een openhartig man, want, 
toen in de Staten-vergadering van Utrecht door eenigen het voorstel 
gedaan werd, om Willem van Nassau ais regeerder te erkennen, -
Bruhesius presideerde volgens gewoonte de vergadering -, sprak hij: 
"Ret Iijkt mij niet raadzaam toe, aan iemand een openbaar ambt 
van zooveel gewicht toe te vertrouwen, die geheel en al ontrouw is 
aan God 7)". Deze openhartigheid noodzaakte hem zich in het buiten
land te vestigen en zoo moest hij dan nu vanuit Keulen zijn diocees 
besturen. Maar hij voeide weI, dat de kerk behoefte had aan een regent, 
die met eigen oogen den toestand kon overzien en daarom benoemde 
hij tot zijn plaatsvervanger, op den eersten Mei 1583: Sasboidus Vosmeer, 
S. Theo!' Licenciatus en priester der Utrechtsche kerk 8), die dan ook 
door de kapittels ais zoodanig aanvaard werd. Tegenover Hoyinck houdt 
Broedersen met nadruk staande, dat Vosmeer door wettige keuze 

1) Bat. Sac!'. , I, p. 243, col. 2. 

2) Bat. Sacr., II, p. I6, col. 1. 


3) Bat. Sa,cr., II, p. I8, col. I, 2. F. Willocx, L'introduction des decrets du 

Cone. d, Tr, dans les Pays-Bas, Louvain I929. 

4) Nuse, Het Jansenisme, biz. 99. 
6) J. M. Neale, A History of the so-called Jansenist church of Holland, Oxford I8S8, 

p. rr6. 
6) N. Broedersen, Tractatus historic us II de rebus ecclesiae u/trajectinae, Ultraj. 

I763, p. 62, § II, 2. 
') Bat. Sacr., II, p. 44, col. 2. 
8) N. Broedersen, Tractatus historic us I, de capitulo cathedrali ecclesiae uZtrajec

tinae contra C. Hoynck, Delphis I729, p. 2, VI. 
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Vicarius capitularis of generalis geworden is 1). Daar Paus Clemens 
VIII, die in 1592 den stoe1 van Petrus bezette, meer directen invloed 
wilde uitoefenen in de Noordelijke Nederlanden, liet hij, door bemidde
ling van zijn Nuntius te Brussel, aan Vosmeer uitgebreide machts
bevoegdheden toekennen 2). Voor het eerst werd nu in een offici eel 
schrijven aan den Utrechtschen prelaat den titel van "Vicarius 
apostolicus" geschonken. Volgens de Batavia Sacra zou ook deze 
benoeming "op verzoek der broeders" (nl. der Utrechtsche Cleresie) 
geschied zijn 3). Deze woorden moeten voorkomen in een brief van 
Vosmeer zelf. Waarom de "broeders" op dien ambtstitel zoo gesteld 
waren, is oj. niet duidelijk. Of voelde men in deze benauwde tijden, 
dat Rome inderdaad de "Moeder aller kerken" is, zooals Niise het 
uitdrukt 4)? 

Om met hoop op goeden uitslag het verval der kerk, wier priestertal 
met den dag verminderde, te kunnen tegengaan, achtte de Vicarius 
de benoeming van een bisschop noodzakelijk Ii), o.a. ook opdat het 
H. Vormsel zou kunnen toegediend worden 6). Onderhandelingen 
met Aartshertog Albertus van Oostenrijk volgden, met den Nuntius 
en tenslotte ondernam Sasbold Vosmeer de reis naar Rome 7), midden 
in den winter, waar hij op 17 April 1602 aankwam, niet weinig vermoeid 
door den langen tocht, dien hij grootendeels te voet gemaakt had en die 
hem drie maanden tijds gekost had. Weldra bleek het hem, dat Clemens 
VIII hemzelf tot bisschop begeerde en op den 22sten September ontving 
Sasbold zijn wijding 8). Ware zijn vaderland niet in handen van ketters 
geweest, de titel " Aartsbisschop van Utrecht" was hem, als vanzelf 
sprekend, toegekend. In de gegeven omstandigheden zou deze titeI 
haat en vervolgingszucht der wederpartijders opwekken en haar ver
leening dus weinig tactvol zijn. Clemens VIII schonk aan den bisschop 
den naam van " Archiepiscopus Philippensis in partibus". NatuurIijk 
is dit feit door de tegenstanders der Hollandsche geestelijkheid steeds 
op den voorgrond geschoven, alsof de Paus geen aartsbisschop van 
Utrecht meer kennen wilde en het land der ongeloovigen slechts een 
missionairen bisschop waardig keurde. Maar in naam behoorden de 
Noordelijke Nederlanden nog altijd aan den Spaanschen koning en de 
kerkelijke indeeling van 1559 was niet opgeheven. Bovendien werd 
de bedoeling van dien titel door den Paus duidelijk uitgesproken, 
gelijk blijkt uit een brief van den aartsbisschop aan Gravius, waarin 
hij schrijft : " De aartshertog heeft mij benoemd voor de Utrechtsche 
kerk en schrijft : "Archivescovo de Utreg". Hij gaf evenwel een gesloten 
brief aan den Allerheiligsten (Paus), die bij gelegenheid van de ordening 
tot mij zeide, dat hij den titel der kerk van Philippi gaf om de ketters 

1) T ract. Hist., I, p. 9, VI; Tract. Hist., II, p. 62, § II, I. 
Z) T ract. Hist., I, p. l2, XIV; T ract. Hist., I, p. 16, IV, I. 
3) B at. Sacr., II, p. 47, col. I. 

') Nuse, Het j ansenisme, biz. 100. 
b) Neale, A History, p. II9 . 
6) Niise, Het j ansenisme, p. l02. 
' ) B at. Sacr., II, p. 48, col. 2. 
8) Bat. Sacr., II, p. 49, col. I. 
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niet te prikkelen, in wier macht de Utrechtsche kerk was; er aan toe
voegende: "wanneer het den Aartshertog behaagt, kunt gij den titel 
veranderen l )" . 

In de "Batavia Sacra" is een plakkaat afgedrukt, uitgevaardigd door 
Prins Maurits, waarin de aanhouding verzocht wordt van Sasboldus 
Vosmeer, opdat een proces wegens hoogverraad tegen hem geopend 
kan worden3). Onder anderen wordt hij er van beschuldigd, zich tot 
den Aartshertog in het leger bij Ostende te hebben begeven "waar 
hij met hem en zijn raadslieden herhaaldelijk een onderhoud had over 
den toestand dezer Provinci en en van hem de benoerning tot Aarts
bisschop van Utrecht (!) en het metropolitanaat over aBe Provincien 
van het vereenigd Nederland vroeg en verkreeg" . 

"Sasbolds naam wordt een-en-andermaal in's Gravenha ge aan 
de poort opgehangen, maar, omdat de gedaagde niet verschijnt (hij 
genoot te Rome van zijn vrijheid!) wordt hij op last van Maurits, Prins 
van Oranje en van den Hoogen Raad, op den 30sten Mei 1602, uit het 
gebied van Holland, ZeelaJ:1d en Friesland gebannen en met de inbeslag
neming van zijn aanzienlijk erfgoed gestraft 3)" . Het is niet gewaagd te 
meenen, dat de Paus ook met het voorafgaande rekening heeft gehouden, 
bij de keuze van ambtstitel. 

Dat een Katholiek aartsbisdom door Katholieken bedreigd wed, 
klinkt ongelooflijk, vooral als het een landstreek geIdt, waar het oude 
geloof zich ter nauwer nood wist te handhaven. Maar veroverings
zucht is een gevaarlijke prikkel; zij was het ook voor de Orde der J e.zu
ieten. Nederland dreigde voor het geloof verloren te gaan. Dus moest 
de Orde te hulp komen, dat was haar plicht en haar recht; maar tevens 
rustte op haar de verplichting de oude rechten der landsgeestelijkheid 
te ontzien, wat zij overbodig geacht heeft. De daden der J ezui'eten heeft 
Broedersen beschreven in zijn vijfde tractaat en uit de nauwkeurigheid, 
met welke hij deze opteekende, van jaar tot jaar, spreekt de verbittering 
van een man, wiens levensroeping het was, zijn kerk te verdedigen 
tegen de aanslagen der ordebroeders. De eerste J ezuiet kwam tegen 
het einde van 1592 in het land, Cornelius Duyts, uit Delft geboortig. 
Na weinige dagen volgde hem Wilhelmus Leo, een Dordtenaar 4) . 
Sasbold Vosmeer is over hun komst slecht te spreken. "De meesten 
oordeelen", schrijft hij aan zijn broeder Tilman, " dat die broeders 
wegens hun eigenaardigheden van weinig nut zijn , er moeten vooral 
niet meer aan het werk gezet worden. In het algemeen moeten Regulieren 
door den Paus teruggeroepen worden. Laten zij zich hervormen naar 
hun regels" ! Als ter illustratie laat Broedersen ui t een anderen brief 
volgen: " Ik verneem, dat de Broeders van Lodewijk den hunnen meldden 
te hebben gedaan, wat M.M. verricht heeft" . Met "Lodewijk" doelde 
Sasbold op Louis Thoart, Rector van de Keulsche J ezui'eten; met "M.M." 
op Martinus Regius, een wakkeren wereldlijken priester. In het jaar 

1) B at. S ac?'., II, p. 49, col. I. 
2) H at . Sac)' ., II, p. 50, col. 2, p. 5I. 
3) Bat . Sacr. , II, p. 52, col. I. 
4) T ract. Hist., V, p. 34, Ao . 1592. 

1593, op den 28sten Augt: 
Tilman 1) : "Gij voegt VOOI 
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1 ) Tract. Hist., V, p. 36. 
2) Tract. Hist., V, p. 35: Albe: 

damsche parochie-priest. 
3) Tract. H ist., V, p. 35: M. 

aangewezen en onder diE 
van zich zelven melding 
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I593, op den 28sten Augustus, schrijft Sasbold weer aan zijn broer 
Tilman I): "Gij voegt voorts toe, dat door vriend Haventius over de 
Broeders van Lodewijk geklaagd is. Voorwaar, van een van hen heb 
ik ondervinding! Meester Albertus 2), die hem eenige dagen lang oefende, 
vreest zeer, dat die lieden niemand (boven zich) zullen erkennen, 
zoolang zij door ons ingeleid en aanbevolen zullen worden. Het schijnt 
mij hier de plaats toe om te vertellen, wat er gebeurd is. Degene, die 
met ens samengewoond heeft (te weten Pater Cornelius), doet zich 
zeer beleefd voor, omdat hij toevallig in het woord-voeren niet 
sterk is, wat hen weI het meest moet aanbevelen. De ander (namelijk 
Pater Wilhelmus Leo) heeft een stem als een trompet en is in het gesprek 
erg vrij. Bonifacius 3) had zich voor diens onkosten borg gesteld. 
Maar, aannemende van Jan en Alleman, sloeg hij, onder den naam 
van aalmoes, niets af. Toen sommigen aan Bonifacius vroegen, of 
gene dit aan Bonifacius had te kennen gegeven en (het geld) ook aan 
hem overhandigd had, stonden zij verbaasd, toen deze zoowel het 
een als het ander ontkende. Hij had, naar hij zeide, aan sommigen wat 
te betalen gehad. Ook moest hij zich iets aanschaffen, zooals twee 
mantels, die veel te kostbaar waren, een voor zich zelf en een ander voor 
zijn makker. Toen zij gereed waren had een dief, die des nachts zijn 
slaapvertrek betrad, ze tegelijk van zijn zijde weggenomen! Hierop 
ontstond een gemompel, aangezien aan een enkelen J ezulet op eenmaal 
twee mantels ontroofd waren: of Ignatius dan geleerd had, twee mantels 
mee te dragen? Als hij voorts van pran is iets uit te voeren, laat hij het 
eerst, zooals dat een held doet, door velen uitstrooien. Zoo wordt ook, 
als hij ergens heen moet, bagage en zoo vooruit gezonden, alles op 
grooten voet; daar wijd ik maar niet ever uit. Onderwijl worM hij 
allerwege gevraagd naar de aanstelling, het zendingsbevel of zoo iets, 
van Bonifacius. Daar zwijgt hij over, alsof dit alles niets met Bonifacius 
te maken heeft. Toen men hem openlijk vroeg, of hij niet onder genen 
stond, antwoordde hij, "neen", weI werd hij, als het noodig was, als 
raadsman gebruikt! Aangezien hij gezegd had, dat hij zelf moest 
beslissen, waarheen hij zou gaan en wat hij doen zou, vroeg men nader
hand, op een geschikt oogenblik, wie dan toch de Superior was, hij 
of Bonifacius? V-Jat zal ik zeggen, sprak hij, een beweging met de handen 
makende en zei daarop niets meer. Daar veel dergelijks aan Boni
facius bekend gemaakt werd, deelde deze het mee aan 's mans bescherm
heer, een zeer aanzienlijk persoon, die hem schriftelijk vermaande. 
Hij deelde het ook mee aan Leo's medebroeder, die hem verontschuldigen 
wilde, maar het naderhand toch ondernam, hem te vermanen. Hij 
(Bonifacius of Sasboldus) openbaarde ook het een en ander aan Alber
tus (Eggius, te Amsterdam) tot wien Wilhelmus zich begaf en 
hij sehreef, dat Albertus niet dulden moest, dat Leo iets uitvoerde zonder 

1) Tract. Htst ., V, p. 36. 
2) Tract. Hist ., V, p. 35: Albertus, namelijk Eggius, was een uitstekende Amster

damsche parochie-priester en Vicaris van HaarJem. 
Tract. Hist., V, p. 35: Met den naam van Bonifacius wordt vaak Sas bold 

aangewezen en onder dien naam maakt hij nu en dan, gelijk in dezen brief, 
van zich zelven melding. 
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zijn toestemming en raad en dat hij met hem, als met zijn makker, de 
naburige plaatsen bezoeken zou. Hetgeen ook geschied is, nadat het 
bevel van Bonifacius, aan hetwelk hij geen weerstand bieden durfde, 
hem duidelijk gemaakt was. Door dit voorval blijven de aangematigde 
vrijheid en de voorgenomen bezoeken bij de aanzienlijken, om door 
hun gunstbetoon sterk te staan, achterwege. Op dien tocht heeft Meester 
Albertus hem heel vriendelijk over veel onderhouden, ofschoon niet 
over a lles, zoodanig, dat Leo, toen Albertus onlangs met hem hierheen 
kwam, zich voor de voeten van Bonifacius heeft neergeworpen, om 
vergeving smeekte en onderwerping beloofde, terwijl hij vroeg duchtig 
berispt te worden. Hem is toen niets gezegd, dan dat hij om niet zou 
arbeiden en zijn ondergeschiktheid erkennen en dat ik aannam, dat 
door hem niet uit kwaadwilligheid anders gehandeld was". 

Sasbolds brief geeft ons een aardigen kijk op de verhouding tusschen 
de geestelijkheid des lands en de binnendringende Regulieren en 
wij kunnen ons levendig voorstellen, dat die verhouding er niet op 
verbeterde, toen de laatsten in aantal en macht toenamen. Op den 
tienden J anuari 1609 zond de Aartsbisschop een brief aan Cornelius 
Duyts, Superior der J ezuleten 1), vanuit Keulen, waar hij sinds zijn 
verbanning woonde en vanwaar hij nu en dan gevaarvolle reizen 
naar de Nederlanden deed 2). Hij klaagt er over, dat de Paters optreden, 
waar reeds zielverzorgers genoeg zijn, dat zij binnen het rechtsgebied 
der Pastoors doop bedienen, huwelijken sluiten en het laatste oliesel 
toedienen, alles tegen de besluiten van Trente in. Maar ook de leden 
der Societas hadden niet stil gezeten en zich beklaagd bij het pauselijk 
hof, zoodat Vosmeer, twee dagen nadat hij zich tot den Superior ge
richt had, verrast werd door een schrijven van den pauselijken Nuntius, 
uit Brussel. De Paus was door de oneenigheden pijnlijk getroffen 
en daarom verlangde de Nuntius, dat de zaak door Sasbold zou onder
zocht worden 3). Deze zond afschriften van den ontvangen brief aan 
de voornaamste priesters en deed hun antwoorden den pauselijken 
zaakgelastigde toekomen. Het einde van het geschil achtte men be
reikt door de aanneming van artikelen van eendracht, te Brussel, 
op 8 Maart 16 I 0 4). De acte eindigt met de woorden: "Tenslotte, opdat 
wederzijdsche liefde tusschen Pastoors en de overige Priesters, aange
steld door den allerdoorluchtigsten Heer Vicarius, en de Paters der 
Societeit van Jezus gekoesterd worde, is overeengekomen, dat van 
weerskanten vergetelheid bevolen wordt van al hetgeen gebeurd is 
en dat aldus dezen over genen, onder elkaar en met vreemden zullen 
spreken, dat aan allen duidelijk zij, dat zij door den band van liefde 
en gelijke leer in Christus verbonden zijn" 5). Een verzoening, die weI 
kort van duur moest zijn, waar de grondoorzaken der twisten niet op 
te heffen waren! 

1) Tract. Rist ., V, p. 128. 
I) Nuse, R et jansenisme, blz. 103. 

3) Tract. Rist ., V, p. 129. 
') Tract. Rist ., V, p. 159. 
~) Tract. Rist., V, p. 161. 
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De dood deed op 13 Mei 1614 den bisschopsstaf aan Sasbolds ver
zwakte hand ontvallen en de tijding van dit sterven ontlokte aan 
Hendrik Rovenius, gast van den Proost der St. Plechelmuskerk te 
Oldenzaal, Philippus Rovenius, de voorspelling van de toekomstige 
verheffing zijns broeders tot aartsbisschoppelijke waardigheid. "Tot 
dusverre hebt gij een rustig en eenzaam leven geleid: daar is nu een 
einde aan gekomenj nu zal uw lot zijn zwerven en nergens een vaste 
woonplaats hebben, broeder" 1). Weldra wordt Philippus door Paus 
Paulus V tot Apostolisch Vicaris benoemd 2) en zes jaren later, in 
November van het jaar 1620 ontvangt Rovenius de door zijn broer 
voorzegde wijding, in diens eigen klooster, de abdij VOOfSt bij Brussel. 
Op grond van een decreet van het geheim consistorie in het Quirinaal, 
op 17 Augustus 1620 gehouden 3) , bestrijdt Niise Van Heussen, die in 
zijn Batavia Sacra aan Rovenius den titel van "Archiepiscopus Philip
pensis et Ultrajectensis" toekent. Niise kan wei gelijk hebben, want 
tegen den naam "Aartsbisschop van Utrecht" golden in 1620 natuurlijk 
dezelfde bezwaren als in 1602, bij de verheffing van Vosmeer. Aan 
Broedersen willen wij echter toegeven, dat men zich op den titel niet 
blind moet staren 4). Rovenius had met Philippi al heel weinig te maken, 
doch is inderdaad werkzaam geweest in het aartsbisdom Utrecht! 

Overeenkomstig de rechten der geestelijkheid des lands was bij de 
keuze met haar wensch rekening gehouden. Nog bij het leven van Vos
meer was Rovenius candidaat gesteld voor het Coadjutorschap, maar 
hij had bedankt. Haarlem was hem steeds trouw gebleven, Utrecht 
stelde Henricus Vordenus voor. Dank zij de bemiddeling van Jansenius, 
president van het College van Adrianus VI te Leuven, kwam men ten
slotte overeen, dat Rovenius de man was, die het ambt van Vicarius, 
door Sasbolds dood open gekomen, waardig zou vervullen 5). 

De toestand der kapittelen was in den loop der jaren zeer 
eigenaardig geworden. Allengs waren de Katholieken met Protestanten 
vermengd, wat het beheer der bezittingen wei niet onmogelijk maakte, 
wei echter de behandeling van kerkelijke zaken. Daarom kwamen 
de Katholieke kanunniken vaak afzonderlijk teza,men. Om aan de 
vergaderingen een wettig karakter te geven, richtte de aartsbisschop 
in het jaar 1633 een college op, tot welks leden hij zeven kanunniken 
en vier uitstekende pastoors verkoos. Een van laatstgenoemden stierf 
weldra, de drie andere werden kanunnik 6). Dit college beschouwde 
Rovenius als het ware kapittel der kathedrale kerk, maar, om aan de 
Protestantsche kapittel-heeren geen aanstoot te geven, noemde hij het 
"Vicariaat", een juisten naam voor den Raad van den Apostolischen 
Vicaris. Hoe de Jezuieten en hun vrienden over deze instelling dachten, 
blijkt uit de woorden van Niise, die over een "apostolisch genootschap" 

1) Bat, S acr ,. II, p. 75, col. 2. 
2) Bat, Sacr., II, p. 76, col. I, 2. 
:) Niise, R et Jansenisme, biz. 107. 
) Tract. Rist" III, p. 120. 

b) Tract, Rist., II, p. 71, XV. 
6) Tract , Rist., I, p. 74, XIII, 2. 
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spreekt, dat, zijn bestemming vergetende, zich voor een metropoli
taansch kapittel uitgegeven heeft 1). 

De kloosterling van de abdij Voorst kreeg ook gelijk wat het tweede 
gedeelte van zijn voorspelling betrof. Evenmin als Sasbold Vosmeer 
kon Rovenius geduld worden, die in verbinding stond met den koning 
van Spanje en diens dienaren en met den Paus. Heimelijk toefde hij te 
Utrecht, in de woning van een vrome jonkvrouwe, vanwaar hij, in een 
vrouwen-mantel gehuld, te ontsnappen wist aan de handen der gerechts
dienaren 2). Voortaan moest hij dolen van plaats tot plaats, om de 
verstrooiden te vergaderen, toch tijd vindende voor letterkundige 
arbeid, voornamelijk als de kloosterstilte van Voorst hem omgaf 3), 
totdat hij zijn leven beeindigde in het huis zijner Utrechtsche weldoenster, 
op 1 October 1651, zich, evenals zijn vereerde Augustinus, voorbereidend 
op de scheiding door het lezen van boet-psalmen 4). 

Wanneer iemand zijn tegenstander wil verpletteren, bereikt hij 
vaak zijn doel, door diens moraliteit verdacht te maken. Dat middel 
hadden de Jezuleten ten opzichte van de seculiere geestelijken niet 
onbeproefd gelaten. Maar doeltreffender zou zijn een aanval op hun 
rechtzinnigheid. Was afwijking van de heerschende leer eenmaal 
vastgesteld, dan rustte op de geestelijkheid des lands een onafwisch
bare smet. Inderdaad was de gelegenheid voor dien aanval gunstig. 
De ernstige aard van de Nederlandsche geestelijkheid was niet overeen 
te brengen met de opvattingen en praktijk der Societeit-broeders. De 
Nederlandsche priester kon zich niet vereenigen met een biecht-be
schouwing als die van Molina, met een casulstiek, die altijd wel een 
middel wist te vinden om het lastige geweten tot zwijgen te brengen. 
De leer der Jezuleten was een gevaar voor het zieleheil def geloovigen 
en daarom stond de c1erus van Nederland in een gelid met de ernstigste 
Fransche geestelijken, met Duverger, abt van St. Cyran 5), Antoine 
Arnauld 6), diens zuster Angeli que 7) abdis der Cisterci enser-kloosters 
Port-Royal, Quesnel 8) en Pascal 9), tegenover het met de lichtzinnige 
wereld gemeene zaak makende Jezuletendom. St. Augustinus voedde 
hoofd en hart dier geestverwanten, "Augustinus" 10) heette het voor
naamste werk, dat uit hun midden voortkwam, geschreven door den 
bisschop van Yperen, Jansenius, denzelfden, die tot de verheffing van 
Rovenius zooveel had bijgedragen, van den man, die zelfs op zijn sterf
bed Augustinus' voorbeeld voor oogen hield. 

Rovenius' Coadjutor 11), Jacobus de la Torre, zijn opvolger in het 
apostolisch vicariaat (1651- 1661), een man van groote karakter

1) Niise, Het ] ansenisme, bIz. lI8. 
2) Bat. Sacr., II, p. 81, col. 2. 
8) Bat. Sacr., II, p. 82, col. 1. 

4) Bat. Sacr., II, p. 83, col. 2. 
6) Neale, A History, p. 5. 
6) Neale, A History, p. 14. 
') Neale, A History, p. 26. 
B) Neale, A History, p. 34. 
9) Neale, A History, p. 22. 
10) Neale, A History, p. 11. 

11) Bat. Sacr ., II, p. 459, col. 1. 
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zwakte en aan het einde van zijn loopbaan zwak van hoofd 1), deed 
concessies aan de J ezuieten 2), die hem voor zjjn eigen geesteHjkheid 
van schaamte blozen deden 3). Voor de verhouding, in welke de Fransche 
en Nederlandsche Augustinianen tot elkander stonden, is een kennis
making met J oannes van Neercassel, bisschop van Castoria, van meer 
belang, wiens regeering (r663-1686) door Neale een tijd genoemd 
wordt, in weIken het aan de kerk vergund was adem te scheppen, 
voordat de groote strijd aanving 4). Ofschoon Van Neercassel in October 
1661, op verzoek der kapittels 5), en na onder:wek door den Nuntius te 
Brussel 6), tot Coa.djutor en opvolger van De la Torre was aangewezen, 
had Alexander VII, tegen aile recht in, aan Balduinus Catzius het aarts
bisdom toegekend. Waarschijnlijk werd Van Neerca.ssel, - tegelijk 
met Catzi us te Keulen tot bisschop gewijd 7), tot groote vreugde der 
Nederlanders, en tot diens Coadjutor aangesteld -, te Rome ondanks 
alle onderzoek niet recht vertrouwd, anders had de Paus de rechten 
def cleresie niet aldus geschonden. Maar na een tweeted jaren ruimde 
de stervende Catzius voor den bisschop va.n Casteria zijn aartsbisschoppe
Hjken zetel in. De Regulieren maakten het Van Neercassel niet gema.kke
lijk, zoodat de kapittels van Utrecht en Haarlem, zoowel als de aarts
bisschop zelf, aileen in een reis naar Rome heil zagen 8). Clemens X 
ontving zijn Vicaris Van Neercassel den 6den December 1670 met groote 
vriendelijkheid. Niettemin braken moeilijke dagen voor den aartsbisschop 
aan. In een geschrift, gericht tot de H. Congregatie der Kardinalen ver
dedigt hij zich tegen twee beschuldigingen 9). Hij is niet afgeweken van 
het apostolisch geloof en geen hater der reguliere geestelijken. Maar 
een heilzame straf moge zijn belagers treffen! Hunne Eminentien 
weten weI, schrijft Van Neercassel aan den Franschen edelman Petitier 10), 
dat de lasteraars hun, die niet naar hun pijpen dansen, den smaad 
van "Jansenisme" aanwrijven. Op den I7den Januari 1671 bericht hij 
aan zekeren Brienius: "Zij (de J ezuieten) zijn hier meest op uyt, em 
zoo mij als de Cleregie haetelyck te maeken, en de questie van onze 
zaeken in een dispuit aangaende onze personen te veranderen. Na 
mij berigt word van zeer goede hand, zoo hebben zij eenen zeer diffa
merende brief tegen mij doen schrijven door den Baron D' Isola. Dezen 
brief is aen den Cardinael Landgraaf geschreven. Hij behelst dat ick 
Jansenist ben, en door Vranckrijck zij getrokken, om met de Jansenisten 
te handelen, en als haeren emissarius hier te arbeiden. Ik hoope, dat 
deeze calumnien niet en zullen opereren" 11). Inderdaad deden zij dat 
niet, want de kardinalen stelden op den 2Isten J anuari decreten vast, 

1) Tract. Hist., II, p. 91. 
2) Bat. Sacr., II, p. 459, col. 2. 
3) Bat. Sacr., II, p. 460, col. I. 

4) Neale, A History, p. r61. 
6) Tract. Hist., II, p. 90, V. 
6) Tract. Hist., II, p. 90, VI. 
7) Bat. Sacr., II, p. 479, col. 2. 
8) Bat. Sacr., II, p. 482, col. 2. 
9) Tract. Hist., V, p. 282. 
10) Tract. Hist., V, p. 285. 
11) Tract. Hist., V, p. 286. 

I 
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volgens welke de regulieren tot gehoorzaamheid aan den apostolischen 
Vicaris verplicht werden 1). Van Neercassel was over den afloop van 
zijn zending buitengewoon tevreden. Ais een triumfkreet klinkt het: 
"Zijne Eminentie Bona werkt zeer voor ons. Ik ben den gehelen morgen 
bij dien heiligen en geleerden man op zijn musaeum geweest". Voor 
zijn vertrek bericht hij aan zijn Hollandsche vrienden: "dat Zijne HeiIig
heit mij verlof tot mijn vertreck heeft verleend, gevende en stekende 
zelfs aen mijnen yinger den rinck, den welken hij zoo lang heeft ge
draegen als hij Bisschop is geweest" 2). Misschien is die ring te duur 
gekocht. Want in het vaderland liep weldra een hardnekkig gerucht, 
ook door Van Heussen in zijn Batavia Sacra niet ontkend en mogeJijk 
geacht 3), dat de bisschop van Castoria zich door schoone beloften 
had laten overhalen tot onderteekening van de befaamde Formule 
van Paus Alexander VII, die vijf leerstellingen, naar men meende in 
het boek "Augustinus" van Jansenius vervat, had veroordeeld, in den 
zin, zooals ze door den bisschop van Yperen zelf bedoeld waren 4). 
De inhoud dezer stellingen wordt weergegeven door de omschrijving 
van Augustinus' leer in de Kerkgeschiedenis van Von Hase: "Door den 
zondeval van Adam is de menschelijke natuur, met oneindige schuld 
belast, tot het goede uit eigen kracht niet in staat. Daarom schept 
de goddelijke genade, zonder des menschen toedoen, door de Kerk, 
in eenigen een nieuw leven, terwijl de goddelijke gerechtigheid anderen 
aan hun verderf overlaat, deze dus vanaf eeuwigheid tot verdoemenis 
heeft bestemd" 5). 

"Er zijn er", zegt Van Heussen 6), "die beweren, dat dit later de 
ziel van den vromen bisschop hevig gekweld heeft, en dat hij dezen 
smet, zoo hij haar opliep, met veel tranen heeft afgewischt 7), gelijk 
weleer Cyprianus zijn val afwiesch met bloed, naar het getuigenis 
van Augustinus". Blijkt niet uit deze woorden, dat men van Van 
Neercassel geen veroordeeling van Jansenius kon of wilde aannemen? 
Indien hij zich onderworpen heeft, zoo was deze onderwerping slechts 
schijn. Want, volgens Niise, heeft Van Neercassel zich ook een smet 
aangewreven, doordat hij die "eerlooze" Fransche vluchtelingen, 
Arnauld, Du Vaucel, Gerberon en Quesnel "genodigd, ontvangen 
en gekoesterd heeft, door welke hij zelf verleid en van het regte spoor 
is afgeweken". Neale vertaalt enkele brieven uit de "Oeuvres" van 
Arnauld 8), uit welke diens vreugde spreekt over het veilig wonen in 
Holland, op de gelukkige eilanden, en de zorg van den aartsbisschop, 
die den vluchteling waarschuwt voor de schuit van Delft, met welke 
zooveel J ezuieten-vriendjes varen. De Fransche inval van 1672 had 

1) Tract. Hist., V, p. 287. 
2) Tract. Hist., V, p. 289, an. 1671, Martii 14. 
3) Bat. Sacr., II, p. 482, col. 2. 
') Neale, A History, p. 167. 
0) Karl von Hase, Kirchengesch~'chte, I2e Aufl., S. 124. Neale, p. IS, geeft een 

vertaling der 5 stellingen. 
0) Bat. Sacr., II, p. 482, col. 2. 
7) Niise, Het lansenisme, p. 161. 
8) Neale, A. History, p. 172-174. 
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aan Castoria wel de godshuizen in Utrecht teruggeschonken 1), maar 
met de vreemde troepen had ook hij het land ontruimd, zoolang de 
oorlog duurde. Aan moeitevol zwerversleven gewoon, zag hij zelfs 
op zestig-jarigen leeftijd tegen een visitatie-reis if' de diocese Deventer 
niet op 2), maar ditmaal werd de dood zijn reisgezel, die hem noodzaakte, 
op den 6den Juni 1686 3) zijn tocht op aarde af te breken en het prediken 
te staken, waardoor hij de voornaamste ketters tot zich wist te lokken 4). 

De kapittels van Utrecht en Haarlem wenschten zich in vereenigde 
vergadering Hugo van Heussen, kanunnik van het Utrechtsch kapittel, 
tot opvolger van Van Neercassel en zonden Theodorus de Cock naar 
Rome, om hun verlangen kenbaar te maken 5). Op 14 October 1688 
ontving Van Heussen een brief uit de heilige stad, die hij bevend opende, 
en in het volgend oogenblik dankte hij God, met zijn familieleden in 
het bidvertrek vereenigd, omd.at de last niet op zijn schouders was 
neergekomen 6). WeI is waar was zijn kans niet meer groot geweest, 
nadat enkele geschriftjes van zijn hand, door het stoken zijner vijanden, 
veroordeeld waren 7) , en hij zich met moeite bij Innocentius XI van blaam 
had weten te zuiveren 8). Met drie anderen was hij opnieuw candidaat 
gesteld 9). Maar Pieter Codde, provicaris te Utrecht, werd gekozen 
om den lijdensweg op te gaan. Geen middel lieten zijn tegenstanders 
ongebruikt teneinde hem uit het zadel te lichten. Terwijl een hevige 
ziekte hem teistert, en het laatste oliesel hem toegediend is, raapt hij 
zijn krachten tezaam en dicteert een korte verdediging van leer en 
bestuur zijner geesteJijkheid 10) . Mochten die aanklagers toch nalaten 
hen te belasteren, aan wie zij , naar waarheid, niets anders kunnen 
verwijten, dan dat zij de allerveiligste dogmen van St. Augustinus 
en St. Thomas aanhangen over Christus' genade en voorbeschikking! 

Een jaar later, in 1692, achtte de zaakgelastigde van den Poolschen 
koning, Franciscus Mollo, zich niet te goed, om Codde, den Aarts
bisschop van Sebaste, bij Kardinaal Barberinus aan te klagen. Hij zou 
de afkondiging van een pauseJijk decreet hebben nagelaten. En, zegt 
Mollo , die er prijs op stelt zuivere waarheid te verteIIen, in Utrecht 
wordt openIijk geleerd, dat men voor "bliksems" uit Rome niet vreezen 
moet 11). Strijdschriften, die kort na elkander van weerskanten verschij
nen, wakkeren het onheilig vuur aan12). Men voelt de dreigende gevaren 
en geen wonder is het, dat van een beproefd middel gebruik wordt 
gemaakt om deze af te wenden: Codde gaat Rome-waarts, ter gelegen

1) B at. Sacr., II, p. 483, col. 2. 
3) B at. Sacr., II, p. 487, col. I . 
8) B at. Sacr., II, p. 489, col. I. 
') Bat. Sacr., II, p. 488, col. 2. 
5) Tract. Hist. , I, p. 123. 
:) Bat. Sacr., II, p. 513, col. I. 
) Bat. Sacr., II, p. 507, col. 2. 

8) Bat. Sacr. , II, p. 508, col. 2 . 
D) B at. S acr. , II, p. 509, col. I. 
10) Bat. Sacr., II, p. 517, col. 2. 

11) Tract . Hist., I, p. 137; XI, p. 356, 357. 
12) T ract. Hist., I, p. 14I. 
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heid van het ]ubileum, door Innocentius XII afgekondigd 1). Terwijl 
de thermometer een temperatuur van 780 aanwijst 2), moet hij zich 
verdedigen tegen de beschuldigingen, bij monde van Kardinaal Fabroni 
tegen hem ingebracht 3). Namen van beschuldigers werden niet genoemd, 
geen bewijzen der aanklachten bijgebracht, ofschoon de Paus dit beloofd 
had 4). Zijn antwoorden gaf de Aartsbisschop van Sebaste, den 2den 
Juli 1701, op schrift weer. Daarna liet hij nog eenige smeekschriften 
aan Clemens XI vclgen 5). Ook in het vaderland had men niet stilgezeten. 
Meer dan driehonderd geestelijken teekenden een smeekschrift aan den 
Paus, in hetwelk zij getuigenis afIegden van het rechtschapen leven en 
de zuivere leer van hun opperherder 6). Maar men had nu eenmaal 
tot de veroordeeling van Codde besloten. Op den 7den Mei 1702 nam de 
Congregatie der Kardinalen het besluit aan Codde verdere ambts
vervulling te verbieden en het bestuur der "Hollandsche Zending" 
aan Theodorus de Cock, denzelfden, die eenmaa! Van Heussens 
candidatuur had gesteund, op te dragen 7). Aan het slachtoffer deelde 
men niets mee en heimelijk werd het decreet naar de Nederlanden ge
zonden, zoodat de Internuntius te Brussel, op 8 Juni 1702, daarvan 
aan de kapittels kennis kon geven B). Acht dagen daarna schrijft het 
kapittel van Haarlem aan Codde: "Droomen wij of waken wij? Uw 
doorluchtige Hoogwaardigheid schrijft den 27sten Mei dat er, ten 
opzichte uwer zaken, te Rome weinig geschiedt: ter zelfder tijd evenwel, 
dat wij dit in uw brief lezen, wordt hier de heer Cock als Vicarius 
apostolicus afgekondigd. Hij heeft ons verzocht ons kapittel saam te 
roepen, waar het hem zou behagen. Maar wij hebben het tot dusverre 
geweigerd. Voorts kan ik Uwe doorluchtige Hoogwaardigheid ver
zekeren, dat de leden van beide kapittels van een en denzelfden 
geest zijn, dat zij in hun gezindheid jegens U volharden en U met diep 
meegevoel beklagen 0). 

De Internuntius Bussi dringt driemalen op erkenning aan van den 
nieuwen Vicarius apostolicus. Maar driemaal ontvangt hij een weigerend 
antwoord10). Een scherpe brief van De Cock zelf heeft geen uitwerkingll). 

Op 4 Augustus betuigen Utrecht en Haarlem opnieuw den Paus Codde's 
onschuld. De Staten-Generaal scharen zich aan de zijde der bedrukte 
Cleresie en verbieden aan De Cock bij plakkaat uitoefening van zijn 
ambt. Niemand mag als Vicarius erkend worden, die niet volgens de 
wettige gebruiken des lands is gekozen12). Geen wonder, dat de Inter

1) Bat. Sacr., II, p. 518, col. I. 

2) Neale, A History, p. 21 I. 


3) Tract . Hist., V, p. 299, XXXV. 

') T,'act. H ist., V, p. 298, XXXII. 

6) Tract . Hist ., V, p. 299 , XXXVI , p. 3eo, XXXIX, XL. 

6) Bat. Sacr., p. 518, col. 2. 

7) Tract. Hist., I, p. 147, XXXi Tract. Hist. V, p. 301, XLI. 

B) Tract. H~st., V, p. 301, XLII. 

9) Tract. Hist ., I, p. 147, XXXIII. 

10) Tract. Hist., V, p. 301, XLII. 

11) Tract. Hist ., V, p. 301, XLII. 

12) Tract. His!. , V, p. 301, XLIII. 
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nuntius zijn zelfbeheersching veriiest. Hij zegt den Provicarissen aan 1), 
dat zij het bestuur moeten neerieggen, dat zij op den ondergang der Kerk 
aansturen; waarop De Swaen hem zijn verwijt terugslingert 2). Bussi 
verbiedt den kapittelen van hun rechten gebruik te maken, waaraan 
zij natuurlij,k geen gehoor geven, en dit verzet prikkelt den Internuntius 
tot de uitspraak, dat er noch een geestelijkheid, noch een kapittel van 
Haarlem bestaat 3) . Maar Utrecht betaalt hem met gelijke munt, door 
op te merken, dat de suspendeering van Codde geschied is zonder 
gegronde reden en zonder inachtneming der vormen, dus nietig is, 
waarom degenen, die door den Aartsbisschop met macht bekleed zijn, 
hun gezag ook niet verIoren hebben 4). Hierop antwoordde een pauselijke 
Breve van 7 April 1703, waarin Clemens XI de wettigheid der ambts
ontheffing handhac.fde en zijn kudde waarschuwde tegen hen die 
veeleer verscheuren dan hoeden. Bovendien deelde hij mee, dat aan 
Codde veriof was verleend tot terugkeer naar het vaderland, waarop 
de Staten van Holland met kracht hadden aangedrongen 5). 

Eindelijk bereikt de Aartsbisschop van Sebaste zijn cude diocese. 
De verongelijkte verdedigt zich en zijn c1eresie in enkele geschriften, 
maar tot verderen weerstand heeft de zachtmoedige man geen kracht. 
Hij berust, te zeer ontgoocheld om van het leven nog veei te ver
wachten G). Na zeven jaren neemt zijn leven een einde. Als hij op 
zijn st erfbed ligt wordt hij, ais met geweld, gedreven tot een hernieuwing 
van de verklaring, vele jaren gelecten in doodsgevaar afgelegd 7): 
" W anneer ik overweeg, al wat geschied is betreffende mijn zaak, ge
durende de laatste tien of meer jaren, waarin zoowel tegen mij als 
tegen de Katholieke geestelijkheid in de Vereenigde Nederianden 
oude beschuldigingen zijn herhaald en nieuwe uitgestrooid, gevoel ik, 
dat ik getuigenis moet geven van waarheid en gerechtigheid terwille 
van mijn onschuld, terwille der eerwaardige Cleresie en onzer gansche 
Kerk, door openlijk te verklaren, gelijk ik nu voor God betuig, dat ik 
mij niet bewust ben van iets, hetzij aangaande het geloof, of de zedeleer, 
of aangaande kerkbestuur, of de prediking van het goddelijk Woord, 
of aangaande de practijk der Sacramentsbediening, dat of door mij is 
toegevoegd, of door de eerwaarde Broeders, mijn medearbeiders, in 
wier leer ik nimmer iets, vreemd aan het geloof der Kerk, in wier 
practijk ik nimmer iets, van de tucht der Kerk afwijkend, heb aan
getroffen" . 

Bat. Sacr., II, p. 518, co1. 2 vindt men de namen der vier Provicarissen: 
a. Jacobus Cattus, Provic. van Utrecht en Deventer. 
b. Hugo van Heussen, Provic. van Utrecht en Middelburg. 
c. Theodorus van Groenhout, Provic. van Haarlem en Leeuwarden. 
d. Martinus de Swaen, Provic. van Haal'iem en Groningen. 

T n lct. Hist. , I, p. 151, XLII. 
Tract. H ist., V, p. 302, XLVI. 
Tract . Hist ., I, p. 153, XLVI, XLVII. 
Tl'act. H zst., I , p. 154, XLVIII. 
Tract. H ist., V, p. 303, XLVII. 
B{,t. Sacr., II , p. 521, co1. I. 

Bat. Sacr., II, p. 521, co1. 2. 
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Wij zien, dat er een geweldige tegenstelling ontstaan was tusschen 
oude clericale rechten en Romeinsch hoogepriesterlijk machtsbegeeren. 
Wat men gedaan heeft om de eenheid en samenwerking te herstellen 
zal thans besproken worden. WeI is de geschiedenis der Oud-Bisschoppe
lijke Cleresie herhaaldelijk beschreven, doch een werk dat uitsluitend 
wil handelen over de pogingen, die gedaan zijn om tot vrede te geraken 
is tot dusverre nog niet verschenen. Het standaard-werk van den 
gewezen Graaf van Lyon, Abt Dupac de Bellegarde, biedt ons een schat 
van gegevens tot het jaar 1784. Deze Fransche uitgewekene, die een 
voorname rol in de geschiedenis der Kerk van Utrecht heeft vervuld, 
handelt hier en daar vrij uitvoerig over de vredes-pogingen. Ons doel 
moet dus zijn dezen historicus in breedvoerigheid te overtreffen, waartoe 
het rijke archief der Cleresie in het Seminarium te Amersfoort in aIle 
opzichten in staat stelt. Het in 1858 verschenen en door ons reeds ge
noemde boek van Rev. Neale geeft blijk van ernstige documenten
studie. Over de punten, die juist voor ons onderwerp van belang zijn, 
glijdt de Anglicaan intusschen heel gemakkelijk heen. Aan de pogingen 
van mannen als de Paters Hochkirchen en Norbert en Markies Nicolini 
wijdt Neale slechts een enkele bladzijde. Een degelijk geschiedwerk 
over de Cleresie bezit ons yolk in het in 1870 uitgegeven boek van Dr. 
R. Bennink Janssonius "Geschiedenis der Oud-Roomschkatholieke 
kerk in Nederland". Bestudeering van dit werk doet echter weldra 
inzien, dat een afzonderlijke arbeid, gewijd aan de vredes-pogingen, 
alle reden van bestaan heeft, ook al geeft Bennink J anssonius ons wat 
meer dan Neale. Fr. Nippold deed in 1872 zijn "Die altkatholische 
Kirche des Erzbisthums Utrecht" het licht zien. In vergelijking met de 
"Histoire Abregee de l' - Eglise metropolitaine d' Utrecht" van De 
Bellegarde en de Engelsche en Nederlandsche geschiedbeschrijvingen 
kan men dit werk geen aanwinst noemen. Voor ons onderwerp biedt 
het ons bijzonder weinig. De heer Rich. J. Hooykaas maakte zich in 
1890 verdienstelijk door eenige nog onuitgegeven manuscripten van 
Dupac de Bellegarde uit te geven, betrekking hebbende op de onder
handelingen onder Paus Clemens XIV. 

In ons eerste hoofdstuk wordt voornamelijk aandacht gevraagd 
voor de vreemde bemiddelaars, die ons land bezochten. Het tweede 
spreekt over de vriendschapsbetrekkingen, die de Cleresie wist aan te 
knoopen te Rome en te Weenen, terwijl het derde hoofdstuk den gang 
van zaken schetst, die tot het zenden van een afgevaardigde naar den 
Paus aanleiding gaL Het mislukken van deze zending deed zoozeer 
alle hoop in rook vervliegen, dat wij hiermee het beeindigen van ons 
werk met het jaar 1774 meenen te kunnen rechtvaardigen. 


