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OVER GROEN VAN IKINSTERERS GEESTELIJKEN
BAND MET DE ROOMSCH-KATHOLIEKEN.

DOOR

PROP\ P. A. DIEPENHORST.

Dat Groen van Prinsterer in zijn strijd tegen de Revolutie

in de Roomsch-Katholieken, als zoodanig', waai'devolle bond-

genooten zag, kan geacht worden te behooren tot de ding-en

die onder ons volkomen zekerheid hebben.

Zelfs voor de dagen toen Nuyens, als tolk der Roomsch-
Katholieken, verklaarde nooit gemeene zaak te kunnen „met
hen die den Paus als de anti- christ" beschouwden^), zelfs

toen Groen op de vraag of een verbond met Rome mogelijk

was met een onverbiddelijk: Nooit! antwoordde-), mag de
in de eerste alinea van dit opstel neerg'elegde stelling als waar
worden erkend.

In ,?,Ong-eloof en Revolutie" liet Groen zien hoe reeds in

de politieke geschriften der Ouden het regel is met de God-
heid te beginnen. Hij roemde Plato, die telkens op onver-
anderlijke ideeën wees. Waar reeds heidensche Godsdienstzin

vastheid aan het politieke leven vermocht te geven, hoeveel

1) Dr. W. G. F. Nuyens: „De Katholieken tegen de Staatspartijen
in Nederland", Haarlem 1869, pag. 81.

-) N. G. 2e serie, dl. V, p. 108 e.v. en Heiligeriee en de Ultramon-
taansche critiek, Amsterdam 1868, pag. 126.
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te meer zou, naar Groens gedachtengang, dan het Roomsch-

Katholicisme daaraan dienstbaar zijn.

,,Het is tegen de oppermacht van het verstand hetwelk

„buiten zich geen hooger beginsel erkent, dat ieder Christen,

„elk die aan een Openbaring gelooft, zich als hij den waren
„aard van die atheïstische theorieën doorziet, met nadruk

„verzet."

„Deze leer vernietigt het wezen, zoowel van geloof als ge-

„zag" '). Aldus liet Groen zich, sprekende over de destijds

heerschende staatkundige denkbeelden, in het eerste door hem
geredigeerde politieke tijdschrift, uit. In deze uitspraken ligt

besloten de gedachte door Groen aan het einde zijns levens,

aldus geformuleerd

:

„Twee partijen zijn er. De eene, die onder velerlei wijzigin-

gen de Revolutieleer in beoefening brengt; de andere, welke

haar onder alle vormen en wijzigingen, bestrijdt" '^).

Hier ligt samenwerking der Christelijke partijen op

politiek terrein in beginsel in opgesloten. Zooals trouwens uit

de ingenomenheid met von Haller ook blijkt. In de „Auto-

biografie" getuigde Groen daarvan:

,,Ik wist dat von Haller Roomsch-Katholiek was. Menigeen

„heeft later, om mijn ingenomenheid met zijn critiek der wijs-

„begeerte der 18e eeuw, ook in mij overhelling naar Rome
„vermoed."

„Doch ik was spoedig overtuigd dat er hier geen verschil

,,tusschen Protestant en Roomsch, maar tusschen Christelijk

„en onchristelijk, Godsdienst en Godverloochening was" ^)

.

In het licht van het bovenstaande is het begrijpelijk hoe

Groen in zijn Christelijk-Historisch Testament opkwam tegen

hen, die het aan Dr. Kuyper en Mr. de Savornin Lohman

^) N. G. Ie serie, bl. III, pag. 103.

2) N. G. 2e serie, dl. IV, pag. 231.

3) Medegedeeld door C. Gerritsen in „Ons Tijdschrift" 1914, pag. 853.
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euvel duidden, dat door hen met de Roomsch-Katholieken
overleg bij de stembus was gepleegd.

In dat testament, waarin Groen omtrent zijn geestelijke

nalatenschap beschikkingen maakte, werd tegen hen, die deze
samenwerking tegenstonden, met la acht positie gekozen en
de titels van herkomst van dit deel van Groens nalatenschap,
van de coalitie, zijn er in aangegeven; immers: ,,Hier is het
levensbeginsel der antirevolutionaire richting op het spel" ').

Nu is het duidelijk, dat het niet zoo maar vanzelfsprekend
is dat Groen zijn politieke leven in het huis der coalitie

eindigde. In de eerste plaats moet opgemerkt worden, dat de
motieven, die bij Groen voor „coalitie" pleitten, reeds aan het
begin van zijn politieke loopbaan onder woorden zijn ge-
bracht, terwijl Groen zich in de eerste helft van zijn loop-
baan practisch steeds verder van een samenwerking met de
Roomsch-Katholieken verwijderde. Men denke aan 1853.

In de tweede plaats moet worden opgemerkt, dat Groen
ten aanzien van de samenwerking met Rome zich steeds uiter-
mate gereserveerd uitte.

Van het woord „coalitie" wilde Groen niet weten : „Vriend
van coalitie ben ik in mijn parlementaire loopbaan niet ge-
weest Wie ons volgen wil, kan meegaan"-). Geen „ver-
bond" met Rome. Nooit! Slechts „samenwerking", en dan
nog niet eens „bestendige samenwerking" ; overleg, aantrek-
ken van al wat homogeen is'') ; volgens den stelregel: In ons
isolement ligt onze kracht.

Steeds heeft Groen deze practische en theoretische ge-
reserveerdheid behouden.

Een merkwaardig geval deed zich voor in 1869.
In de Haarlemmermeer waren twee vijfden der kiezers

Roomsch-Katholiek. Er moest een herstemming plaats vin-
den tusschen een Roomsch-Katholiek tegenstander van de

M Nederl. Ged. 2e serie, dl. VT, pag. 9 e.v.

2) N. G. 2e serie, dl. IV, pag. 23 e.v.
•*) Nederi. Ged. 2e serie, dl. VI, pag. 9 e.v.
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wet van 1857 en een liberaal. Groen werd gevraagd den

Roomschen candidaat bij de orthodoxe kiezers aan te bevelen.

Hieromtrent bevatte „Aan de Kiezers" No. XV van 1869 de

volgende passage:

,,Eerst nu (18 Juni) word ik, door een onzer meest hoog-

,>geschatte Roomsch-Katholieke landgenooten vennaand tot

„ondersteuning van den heer J. J. W. van der Biesen, als

, .bepaald tegenstander der godsdienstlooze scholen en echt-

„antirevolutionair." Of vraagt hij, „is de Papenhaat te

„strek?" Zoo ja, dan triumfeert uw geliefde van Foreest

„nooit te Alkmaar; zoo niet, dan in 1871 gewis.

„Loven en bieden ligt niet in mijne taktiek.

„Zoo de kiezers te Haarlemmemieer weten dat de Roomsch-

,. Katholiek, tegenover een schoolwet-man (liberaal en kan-

„didaat der Nieuwe Rotterdamsche Courant), ons pragram-

„ma beaamt, is mijne aanbeveling (pricipieel dikwerf reeds

„herhaald) overtollig. Papenhaat, is een brief aan mij, is

„min voegzaam. Tegen ultramontaanschen ovennoed heb ik

„mij altijd verzet; nooit was ik lofredenaar van antipapis-

„tische felheid.

„Gebleken eensgezindheid met den heer van der Biesen zou

„des te meer, ook door mij, worden gewaardeerd, omdat,

„over 't algemeen, dunkt me, de roomschgezinden ons, even-

„min nu, ter bestrijding van art. 194, als in 18.57, ter af-

„weering van de schoolwet ter zij staan."

Hierover schreef Dr. Nuyens, — waarschijnlijk de hoogge-

schatte Roomsch-Katholieke landgenoot, — het volgende

:

„Mij dunkt, allen die de methode van Groen kennen, be-

„grijpen daaruit, dat hij zijn geestverwanten niet rondbor-

„stig het ondersteunen van een tegenstander van de wet van

„1857 wilde aanbevelen wijl die Roomsch-Katholiek was,

„noch den voorstander van de openbare school, dien hij niet

„kon aanbevelen, wilde tegenwerken ten bate van een

„katholiek.

„Zoo de heer Groen met de katholieken de fabel wil ver-

„toonen en Raton : mij dunkt, dat wy niet, als de onnoozele
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„Raton, ons de pootjes moeten laten branden, terwijl Ber-

„trand met honderd grimassen de kastanjes oppeuzelt. Ik zou

„mijn geestverwanten aanraden, met mij te zeggen: plutót

battu que dupe" ^).

Wij behoeven op grond van het bovenstaande in Groen nog

volstrekt niet een Bertrand te zien om toch te concludeeren,

dat hier nu niet bepaald coalitie-enthousiasme hem be-

heerschte. Over 't algemeen pleegt men bij verkiezingen aan-

bevelingen niet licht overtollig te achten.

Hoe dit nu verder zij, voor ons is het thans genoeg te con-

stateeren dat Groen ten aanzien der Roomschen door tweeër-

lei motief geperst werd.

De redenen, die Groen tot deze positie brachten, zijn ge-

legen in de eerste plaats in de politiek-dog-matische bezwaren,

die hij tegen het Roomsch-Katholicisme koesterde; vervol-

gens in de traditioneele historische antipathie van den Neder-

landschen Protestant; en ten laatste in dat bijzondere samen-

stel van omstandigheden, dat ten slotte uitliep op de heden-

daagsche partijfoiTnatie, maar waarvan de emancipatie der

Roomsch-Katholieken, de ondergang van den Gereformeer-

den staat en de heerschappij van het liberalisme wezenlijke

bestanddeelen waren.

Van de eerstgenoemde bezwaren is de tweezwaardenleer

de belangrijkste. Het beleven van dat dogma of de drang

om dat dog-ma te beleven, ,,ad absurdum", kan men aan-

duiden met het woord „Ultramontanisme" : cantralisatie van

alle macht te Rome. Vandaar dat Groen in zijn Christelijk-

Historisch testament schreef : „Er was in het openbaar ver-

„standhouding met antiliberale Roomsch-gezinden, waarbij

„men aan de Christelijk-Nationale oppositie tegen het Ultra-

„montanisme getrouw bleef" -).

Groen heeft dat Ultramontanisme eens zeer helder om-

schreven in zijn ,,Maurice et Barnevelt":

1) Nuyens a.w., pag. 32.

2) N. G. 2e serie, dl. VI, pag. 6.
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„La patrie religieuse du Parti ultramontain est au ciel,

„dans l'avenir sans doute! mais dans cette vie a Ronrie. Sa

„lol est la Parole de Dieu sans doute! mais interprêtée a

„Rome. Sa consciense est son guide sans doute! Mais dirigée

„par un Ipse dixi du Vatic an ; soit par voie directe, soit

„indirectement par la transmission du pouvoir hierarchique,

„jusqu'au dernier rand de ses ministres ^).

Het is niet onze bedoeling om in dit artikel verder op dit

bezwaar door te gaan.

Evenmin om de traditioneele antipathie, waarvan Groen

merkwaardigerwijs steeds slechts zeide dat de Roomschen

toch vooral zouden zorgen dat ze niet aangewakkerd werd,

te behandelen -).

Veel minder wenschen wij aandacht te wijden aan het

derde door ons genoemde punt, dat ver buiten de absolute

en relatieve competentie van dit opstel valt.

Wat wij wenschen te doen is na te gaan of er bij het hier-

voor gegevene, dat Groens houding tot Rome bepaalde, ook

nog gewezen kan worden op datgene wat Dr. Kuyper de Unio

mystica noemde.

Moet de sympathie, die Groen voor Rome koesterde, —
Da Costa schreef in zijn ,,Open Brief" Groen uitdrukkelijk

„punten van sympathie" met Rome toe, — op één lijn ge-

steld worden met de sympathie, die Groen b.v. voor de leer

van Plato koesterde? We hebben aan het begin reeds ge-

memoreerd hoe Groen in de staatstheorieën der Ouden
eenigermate een antirevolutionaire strekking opmerkte.

Pierson ging zelfs zoover om Groens antirevolutionaire leer

met Christelijk Platonisme te identificeeren ^). Zoo zou het

ook met Groens verhouding tot het Roomsch-Katholicisme

kunnen zijn. Waardeering van de antirevolutionaire strek-

king der Roomsche theorie voor het politieke leven, en meer

1) Maurice et Barnevelt, pag. CLXXXI, Utrecht 1875.

2) b.v. Nederlander No. 140.

3) H. Pierson, „Oudere Tijdgenooten", 3e druk, A'dam 1922, pag. 127.
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niet. Of moet die houding minder „platonisch" worden

geacht ?

Zag Groen in den Roomsch-Katholieken medeburger een

broeder ?

Wij moeten opmerken dat men in het algemeen destijds

van Roomsche noch van Protestantsche zijde een dergelijke

relatie op prijs stelde of aanwezig achtte.

De afgescheidenen b.v., die toch op het punt van eman-

cipatie aanvankelijk met de Roomschen min of meer in één

schuitje zaten, wier zaak in de Kamer door Roomsche afge-

vaardigden werd bepleit, voelden voor Rome niets anders

dan „traditioneele antipathie". Tijdens de Aprilbeweging

adresseerden de afgescheidenen even sterk als de Hervorm-

den tegen de komst der bisschoppen. En wanneer men de

jaargangen van hun blad, „De Reformatie", op slaat, ziet

men dat daarin geen woord van sympathie met de Roomschen

gevonden wordt. De destijds zeer gangbare qualificatie van

den Paus als anti-christ van Rome, wordt ook daar gevonden.

De antipathie was dan ook wederkeerig. Uit het jaar 1852

dateert de volgende boutade van een Roomschen pastoor:

„Het zijn vooral de zoogenaamde Afgescheidenen, die door

„hun misbruik des Bijbels, dagelijks de wijsheid bevestigen

„van onze Kerk, die, zonder, gelijk men het logenachtig voor-

,,stelt, den Bijbel te verbieden, hem evenwel als volksboek

„ongeschikt acht. Elk oogenblik en bij iedere gelegenheid

„werpen zij u een of andere Bijbelplaats voor de voeten.

„Indien er slechts eenige overeenkomst van klank bestaat,

„tusschen de zaak waarover ze spreken, en het een of andere

„vers uit den Bijbel, dan is het klaar" ^).

Ook iemand als Dr. A. Capadose was niet met broederlijke

gevoelens jegens de Roomschen gezind, zelfs niet wanneer hij

met Roomschen het ongeloof bekampte.

^) Th. Brouwers: „Beroep op het zedelijk gevoel mijner landge-

nooten, by de aanvallen welke de Katholieke kerk te verduren heeft",

Arnhem 1852, pag. 34.
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Tegen het in het Protestantisme opkomende modernisme

stelden zich ook Roomsche priesters in woord en geschrift

te weer. Zoo de heeren Frentrop en Muré.

Capadose mengde zich in de discussie. In het voorwoord

van zijn brochure: „J. C. H. Muré, R. C. Priester en Profes-

,sor aan het seminarie Hageveld, toegejuicht, terechtge-

,wezen en wedergelegd," schreef Capadose nu onder meer

het volgende: „...wellicht zijn er sommige welmeenende

,lezers, die zich zullen verwonderen dat ik den heer Muré

,toejuich en vroeger den heer Fentrop met welwillendheid

,de hand heb toegereikt daar, waar hij de Godheid des

,Heeren Jezus tegenover den zich noemenden Hervormden

,leeraar met klem verdedigd heeft.

„Immers de heer Fentrop, zeg-t men, is een Jesuit! Het

,kan zijn, ik ken noch den heer Fentrop, noch den heer Muré

,anders dan bij naam. Ik weet dat zij Roomsch-Katholieke

, Priesters zijn en hoezeer ik over 't algemeen zeer weinig

,vertrouwen stel in de Priesters, ontneemt mij dit niet de

.volle vrijmoedigheid, ja acht ik mij zelfs daartoe eeniger-

,mate verplicht aan door hen met kracht verdedigde waar-

,heden tegenover een leugenleer, mijne adhaesie ondubbel-

,zinnig te verleenen. Men houde slechts twee dingen in het

,oog, vooreerst dat ik die heeren volstrekt niet als broeders

,in den Heer heb aangesproken; dat mijn handreiking aan

,den heer Frentrop b.v. in geenen deele zoo moet worden

,opgenomen, als had ik hem de broederhand toegereikt, maar

,als de uitdrukking van een welwillende poging, om juist

,in die punten en in die punten alleen, die zij naar waarheid

,verdedigd hebben, hen mijn zamenstemming onverholen te

,kennen te geven, 't geen niet anders is dan een daad van

,rechtvaardigheid en billijkheid.

„Zelfs aan den Jesuitischen wetgeleerden heeft de ge-

,zegende Heiland daar, waar hij de waarheid sprak, recht

,doen wedervaren en tot hem gezegd: Gij hebt recht geant-

,woord. Men houde ook ten tweede in het oog, dat in een

,kerk, die ik als afgoderij plegende heb ten toon gesteld,
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„die Priesters wat de Godheid van Jezus betreft, tegenover

„een persoon staan die dit loochent en daarom moest mijn

„„gij hebt recht geantwoord", met nadruk, klem en hartelijk-

„heid zijn."

Door deze voorrede zal Capadose zich ongetwijfeld gevrij-

waard iiebben tegen de beschuldiging van crypto-katholiek

te zijn. Door den priester een wetgeleerde en den Jesuit

„jesuitisch" te noemen, was ei- verder geen gevaar meer bij

om nu ook nog een complimentje te maken.

Maar de overwinning van het hier gemeenschappelijk be-

streden ongeloof zou eens naar het woord van Stahl, „ge-

loovige Katholieken en geloovige Protestanten han aan hand

het schavot doen bestijgen" ; voor een dergelijke Unio Sancta

mist men bij Capadose ondanks alle „nadruk, klem en harte-

lijkheid" te veel het broederlijke element.

Hoe stond het nu in dezen met Groen?

In zijn „Narede" legt hij zijn gedragslijn ten opzichte der

Roomschen vast op drie punten : op politiek, op historisch,

en op godsdienstig terrein.

Het laatste is nu in het geding. In twee volzinnen geeft

Groen zijn houding weer:

„Waardeering van elke in de Roomsche Kerk onder jam-

,,merlijke bijvoegselen, bedekte waarheid."

„Schriftuurlijke bestrijding van wanbegrippen, waarbij in

„de schatting van den geloovigen Protestant het ééne noodige

„bedreigd wordt" ^).

Bij die „Waarheid" en die ,,Wanbegrippen" bepalen we
ons nu.

Tijdens de vereeniging met België betoogde Groen dat

Nederland een christelijke staat moest zijn; niet een

Protestantsche ; maar de grondstellingen aan Roomschen en

Protestantschen als aan Christenen gemeen, moesten als

grondslagen van den staat worden erkend. En dan gaat

Groen aldus verder:

1) Narede van vijfjarige strijd, Utrecht 1855, pag. 27.
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„Het geloof aan Christus al aan Gods zoon, op aarde ge-

„komen om de wereld met God te verzoenen, dit christelijk

„geloof moet ook nog in wetten en verordeningen... invloed

„behouden..." ^).

En later treft ons het volgende

:

„De revolutionaire strekking is tegen het gansche Chris-

„tendom gericht. Herv^ormden, Lutherschen en Catholyken

„worden gelijkelijk bedreigd. De verdediging moet gemeen-

„schappelijk wezen : niet door gedwongen vereeniging of toe-

„nadering maar door vasthouding aan het christelijk ge-

„loof door een levendig gevoel dat het verschil tusschen

„gezindheden, in welke Christus als God en Heiland aange-

,,beden wordt, veel geringer is, dan tusschen het Christendom

„en eene leer waarin het atheismus opgesloten ligt"^).

Deze citaten verdiene nopmerking; want wel komen ze

voor in een politiek tijdschrift, wel zijn ze kennelijk neer-

geschreven met een politiek doel, immers: „Deze (de

„revolutie-) leer toch, vernietigt het wezen zoowel van geloof

„als van gezag"-), wel beoogen ze dus handhaving van het

rechtmatige Overheidsgezag tegenover de drijvers der volks-

souvereiniteit ; maar als grondslag en als shibbolet voor de

handhavers, Roomschen en Potestanten, kiest Groen hier niet

eenige teksten die het karakter van het Overheidsgezag, zoo-

wel volgens Rome als Dordt, bepalen, b.v. de eerste zeven

verzen van Romeinen 13, maar hij geeft hun hier een shib-

bolet dat het wezen van de leer der zaligheid bevat, het credo

van een martelaarskerk. Het is als of hij reeds in de toekomst

het zelfde verschiet ziet als Stahl : Roomschen en Protestan-

ten, samen naar het schavot.

Hier is de coalitiegedachte. Maar een coalitie alleen met

de ivaurheid en er zijn ook wanverhoudingen. Daarom geen

„gedwongen vereeniging" (1831), daarom „zamenwerking

ook zonder overleg en afspraak" (1868), daarom in het

^) N. G. Ie serie, dl. II, pag. 13.

'^) N. G. Ie serie, dl. III, pag. 103.



band luet de Roomseh-Katholieken. 11

christelij k-historisch testament: „Er was in 't openbaar ver-

standhouding met anti-liberale roomschg-ezinden, waarbij

men aan de Christelij k-Nationale oppositie tegen het Ultra-

montanisme getrouw bleef.

„Overeenkomstig mijn eigen antecedenten en door strenge

toepas.' 'ig van de zinspreuk: In ons Isolement ligt onze

kracht" (1875).

Groen teekende de houding, die den Protestantschen Chris-

ten tegenover de Roomsche Kerk betaamt zeer duidelijk af

in zijn „Proeve over de middelen waardoor de waarheid wordt

gekend en gestaafd", voor het eerst verschenen in 1834.

„Wat is het", zoo schreef hij daar, „dat den Protestant-

„schen Christen van de Roomsche kerk sedert de scherpe

„afbakening scheidt? Dit verschil wordt dikwijls minder

„groot, somtijds grooter voorgesteld dan het is.

„Het eerste heeft plaats, omdat velen het eigenlijk onder-

„scheid niet kennen, of niet wenschen te zien, niet weten te

„schatten. Veel hoort men gewagen van beeldendienst, onge-

„huwd priesterleven, aflaat, hiërarchie, Pauselijk gezag;

„zaken van minder belang of in welke reeds eenigermate

„voorzien was, of waaromtrent menig roomschgezinde, even-

„als in Erasmus' tijd, hervorming wenschelijk acht, ja nood-

„zakelijk keurt; weinig van het bouwen op den Bijbel alleen,

„van de rechtvaardiging enkel uit genade, van Christus als

„het eenig hoofd der Kerk, door Wiens Geest zij bestuurd

„en in stand gehouden wordt."

Deze foutieve instelling op het wezen van het verschil tus-

schen Roomschen en Protestanten achtte Groen voort te

komen uit „onbekendheid met wezen en waardij der Her-

„vorming." Daarna ging hij aldus verder: „velen zijn afval-

„lig en afkeerig van de Roomsche kerk, om de christelijke

„waarheid die zij behoudt.

„Die kerk heeft, niettegenstaande haar bijgeloof, van het

„geloof in Christus geen afstand gedaan; daarom is de

„protestantsche Christen veel minder van haar verwijderd
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„dan van elke leer die het Evangelie verwerpt, of ook schijn-

,,baar omhelst om er zich des te zekerder van te ontdoen,"

Zoo werd de Roomsche kerk volgens Groen het toevluchts-

oord voor menigen bekommerden Christen:

„Vele Protestanten, die aan de gondslagen der kerkher-

„voi-ming getrouw zouden gebleven en zijn, wilden liever

„gaan waar Christus gepredikt, dan blijven waar Christus

„weggepredikt werd. Zij ontvlieden het ongeloof, helaas, tot

„in den schoot der Roomsche kerk,"

Deze feiten leggen verplichtingen op:

„Onze Christelijke betrekking op de Roomsche kerk legt

„jegens haar, in den strijd tegen hel ongeloof, plichten op,

„voor wier beoefening dikwijls gelegenheid is. De Roomsche

„kerk moet door protestantsche Christenen verdedigd wor-

„den, voorzoover in haar Christus zelf aangerand wordt

„...Wij zijn geen Roomschen ofschoon wij, als belijders

„van Christus, hoogen prijs stellen op hetgeen bij hen Chris-

,,telijk is. Christus is het vereenigingspunt ; in Hem hebben

„Roomschen en Protestanten, tegen het ongeloof gemeen-

„schappelijk belang. Aan deze eenheid wordt van weerskan-

„ten te weinig gedacht."

Even verder heet het:

,,In de Roomsche kerk behoeft men slechts van de nietigheid

„der plechtigheden enwerken, van de feibaarheid der men-

„schelijke overleveringen en bepalingen te worden overtuigd

;

„dan blijft het gansche gewicht der zonde, waaruit verlangen

„naar Christus' algenoegzaamheid ontspruit. By den onge-

„loovige of rationalist heeft men met eigengerechtigheid, zelf-

„behagen en hoogmoed te doen ; een kwaad dat moeilijker

„dan het bijgeloof uitgeroeid wordt" ^).

Wij zien uit het bovenstaande, hoe Groen in de Roomsche

kerk als geestelijke gemeenschap, zoowel „waarheid" als

„wanverhoudingen" onderscheidt. Maar het is typisch hoe

die wanverhoudingen Groen thans in het minst niet nopen

1) Proeve, 2e druk, Amsterdam 1858, pag, 23—45.
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tot het scherpe oordeel dat hij in andere geschriften zoo vaak

uitte: De Roomsche kerk de verklaarde vijandin van den

levenden God. Integendeel, hij spreekt hier van een „Christe-

lijke betrekking", die er van den geloovigen Protestant op

haar zou bestaan.

De verklaring van het feit dat Groen op andere plaatsen

zooveel scherper over Rome oordeelt, wordt duidelijk als men
let op het verschil tusschen Groen en Stahl. Groen behandelt

dit verschil o.a. in zijn „Le Parti antirevolutionaire et con-

„fessionel dans l'Eglise Reformée des Pays Bas." Groen laat

Stahl aar zeggen dat „ni la suprematie temporelle du Pape,

,,ni la persécution des hérétiques par le pouvoir civille n'est

„un dog-me, un article de Foi a 1'égard duquel Rome ait fait-

„valoir sa prétention a Tinfaillibilité." Dat zijn volgens Stahl:

„maximes accessoires" van Rome. Groen is het er niet mee
eens. Terstond toont hij aan hoe er in de Roomsche kerk een

geprononceerde lijn loopt, die het wel anders leert. Een uit-

voerig betoog, dat aanvangt met Bonifacius VIII en diens

twee -zwaardenleer; dat wijs op de encycliek ,,qui anathé-

„matise la maxime absurde et errones, ou plutêt (ainsi

„s'exprime le Pape) le délire, qu'il faut assurer et garantir

„a qui qui ce soit la liberté de conscience, et qui considère la

^,liberté de la presse comme une liberté funeste et dont on
„ne peut avoir assez d'horreur" ; dat ten slotte eindigt met
den heer Veuillot, „de man die het betreurt dat Luther niet

tijdig is verbrand"^).

Het doet er niet toe op dit oogenblik, hoe Groen aan die

angst voor de twee-zwaardenleer en het daaiTnee samen-
hangende Ultramontanisme komt, maar het is een feit dat
wanneer hij het daar over heeft, de wrangste qualificaties

hem uit de pen vloeien.

Toch weet Groen het ook in „Le Parti antirevolutionaire"

:

Wanneer de Revolutie komt in saar kracht, „sans doute, les

,ydistinctions entre chrétiens s'évanouissent." En dat hii dat

1) Parti, A'dam 1860, pag. 62—67 en Nederlander No. G9^.
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zegt terwijl hij in een Roomsch-roode coalitie een „joug d'un

doublé desiDotisme", vreest, is wel het beste bewijs voor een

onverwoestbaar geloof in diepere geestelijke eenheid.

Het is niet moeilijk om uit Groens geschriften meer voor-

beelden aan te halen waaruit blijkt, hoe hij de Roomsch-

Katholieke kerk verfoeit, eenerzij ds; hoe hij haar waardeert

anderzijds.

Niet met een waardeering op de manier van Dr. Capadose,

die blijkens zijn vergelijking, Rome waardeerde, zooals men
ook een doode orthodoxie nog kan apprecieeren, inzooverre

zij een bepaald leerstuk misschien heel aardig kan beargu-

menteeren.

Neen, Groen voelde zich getrokken tot de Roomschen door

een geestelijken band.

Uit de verschillende voorbeelden, die daar nog van zouden

te geven zijn, citeeren we er een, dat ons te meer bekoort,

wijl er uit blijkt, dat de band wederzijds gevoeld werd.

De „Tijd", die destijds niet laboreerde aan een overdreven

besef van geestelijke solidariteit met de Gerefomieerden,

schreef in 1868 over de voortschrijding van het modernisme

als volgt:

„Het verlies van het gedeelte des geloofs, dat in de

,,protestantsche gemeenten uit de verwoesting der zooge-

„naamde hervorming behouden was gebleven, beweent

„niemand oprechter dan wij. Dit verlies is winst voor het

,
.ongeloof, niet voor ons."

Groen, dit woord overnemende, voegde er aan toe:

„Een uitnemend woord en dat wij vice versa steeds hebben

„doen gelden in onze polemiek."

,,Een aandoelijk en zeldzaam blijk van sympathie"^).

De verfoeiing en de waardeering van de Roomsche kerk

werden telkens bij Groen zoo uitdrukkelijk geponeerd, dat het

lijkt alsof hij zich zelf soms tegenspreekt. Zoo criticeerde hij

in „Ongeloof en Revolutie" de Roomsche kerk zoo fel, dat

^) Heiligerlee en de Ultramont. critiek, pag. 124 en 125.
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men geneigd is te zeggen dat Groen aan de Roomsche kerk

alle Christelijk karakter ontzegde. Men oordeele:

In het hoofdstuk dat over de Hervor-ming handelt, be-

toogde Groen dat de Hervoi-ming ook op de Roomsche kerk

ten goede gewerkt heeft ; door ten minste een deel der waar-

heid weder te voorschijn te brengen; door beschaving en na-

ijver bij het zien van Christelijke werkzaamheid te verwek-

ken. Hij wijst dan op het werk van Francois de Sales en

Kardinaal Borromeo, wier werkzaamheid „gedeeltelijk als ge-

volg der algemeene schok die de Hervorming gaf, mag wor-

den beschouwd".

Zoo werd volgens Groen de Roomsche kerk „voor dieperen

afval behoed, en, ook waar zij haar doling niet erkende, in de

aanhankelijkheid aan de haar overgebleven waarheid beves-

tigd." „Ja, zeide Groen „het is wellicht niet vermetel te be-

weren dat er zonder het Protestantisme geen Bossuet en geen

Fénélon zou hebben bestaan."

Men zou dus denken dat Groen hier meer het waarheids-

element, dan de wanverhoudingen, in de Roomsche kerk zag.

Echter hetgeen volgt doet het tegenovergestelde zien:

„Maar de tijd kwam waarin men dragonnades boven argu-

menten verkoos."

„De Hervorming had zich ook in haar eigen bozem (van

de Roomsche kerk n.1.) bij Protestanten, die Roomschgezind

meenden te zijn, bij de Jansenisten, geopenbaard; verdedigers

der Vrije Genade, dat is van die leer, waardoor de wortel der

Roomsche wanbegrippen bedreigd en voor dengenen die haar

met eenvoudigheid aanneemt, het gif der dwalingen van het

Pausdom bijkans onschadelijk maakt."

Welnu, waar het zoo stond, daar moest ,,de vijand, of zich

voor de waarheid buigen of wel den Heer, gelijk de Apostel

zegt, andermaal kruisigen in het vervolgen Zijner belijders."

De Roomsche kerk die het Jansenisme verwierp, commen-
tarieert Groen als volgt:

„De Roomsche kerk, na aldus op de Hervorming een

tweeden jammerlijken triumf behaalt te hebben, naderde met
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rassche schreden een volkomen verval; alleen de uitwendige

vorm der Godsdienst hield stand; vergezeld nochtans uit

politieke berekening, met vervolgzieken dwang."

Tot zoover Groen in „Ongeloof en Revolutie"^).

Evenwel zegt hij in „Grondwetherziening en Eensgezind-

heid" :

„De verzoening, omi het offer aan het kruis volbracht,...

„Dit is:... het Evangelie van Jesaias en Paulus, van de Kerk-

„vaders en van de Hervormers, zelfs in de Roomsche kerk

„niet verloochend, en, met volkomen overeenstemming, in de

„Belijdenissen der Protestantsche Gemeente, als het anker

„der ziele, op den voorgrond gesteld"-).

Men zou hier, gelet op wat we daar net in ,,Ongeloof en

Revolutie" vonden, haast aan een tegenspraak gaan denken.

Het is in zekeren zin de tegenspraak van het .,mijn vriend

en vijand tevens".

Als Groen de Roomsche kerk ziet en hij beschouwt haar

„Ultramontanisme" en deszelfs bloedige sequeelen, dan gruwt

hij van haar: ,,Het Romanisme in zijn kracht is de georga-

niseerde afval van het Christendom"^).

„Der Römische Katholizismus als auszere Kirche, als ein

„Staat des Rechts und der Gewalt, hat mit dem Evangelium

„nichts zu tum" '*).

Elimineeren wij nu weer voor een oogenblik die argumen-

ten van Ultramontanisme en historie, zooals Groen dat zelfs

soms deed, — men vergelijke in dezen de „Proeve" met de

„Paeri antirevolutionaire et confessionel", — dan blijft er

een kerk over, die den Christus brengt, zij het ook ,,onder

een deksel". Maar dan toch den Christus.

^) „Ongeloof en Revolutie", Leiden 1847, pag. 171 en 172.

^) „Grondwetsherziening en Eengezindheid" in „Verspreide Geschrif-

ten", dl. I, A'dam 1859, pag. 362.

') Nederlander uit het jaar 1853.

'') A. von Hauwer, Das Wesen des Christentums, pag. 165, Leipzig

1920.
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Groen heeft deze twee waarheden te nopzichte van de

Roomsche kerk aangedurfd.

„Dieser Kirche ist es ebenso wesentlich Regierungsgewalt

„aus zu üben, wie das Evangelium zu verkündigen" ^).

Ebenso wesentlich.

Groen heeft niet de eene waarheid aan de andere doen ten

onder gaan.

. Terecht kon Da Costa dan ook schryyer:

„Gij ontveinsdet of verloochendet even weinig de eene als

„de andere dezer tweederlei verhouding tot den Roomsch-

„Katholijken medeburger" -).

Groen heeft de orthodoxie van Rome nimmer dood durven

verklaren, zooals Dr. Capadose in beginsel deed.

Maar Groen heeft het phenomeen erkend, dat „Christus

onder een deksel" gebracht werd onder de auspiciën van den

„antichrist uit Rome".

Zoo wordt het verklaarbaar dat in Groens Christelijk-

Historisch testaaient verklaard wordt:

,,De Roomsch-Catholijke kerk is (1852 en 1870) bijkans

„tot het nes plus Ultra van jammerlijke eigenaardigheid ge-

raakt," terwijl tien regels verder wordt betuigd dat „de ver-

,,houding van mijn vrienden Dr. Duyper en Savornin Lohman
„tot de Roomsch-Catholijken," „met mijn eigen gedragslijn

,,overeen" komt^).

Toen de „Tijd" eens had gezegd: „Groen pronkt met zuiver

Roomsche veeren, d.w.z. met Katholieke beginselen",

riposteerde Groen aldus:

,,Hier ziet men dat „Roomsch" somtijds juist het omge-

„keerde van „Katholiek" is, en dat ik het „Katholieke be-

„ginsel" vasthoud, terwijl ik de ,,Roomsche veer" ver-

„werp"-»).

^) von Hauwer a.w., pag. 158.

2) Brieven van Mr. Ir. da Co.sta, dl. II, pag. 225.

3) N. G. 4e serie, dl. VI, pag. 30.

*) Heiligerlee enz., pag. 123.
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Rome had zijn Innocentius III gehad en het had zijn

Fénélon gekend^).

Daarom kon de „sterkste antipapist van heel Nederland" '^),

vader der coalitie zijn=^).

1) Nederlander No. 749.

2) J. Verijn: „Ds. Schaepman", dl. II, pag. 146, 's Gravenhage 2 j.

3) A. Kuiper: „Uit het diensthuis uitgeleid", pag. 25, Kampen 1912.
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