DE HEILIGE STOEL
EN DE ZAAK LAURENT-BRASSEUR (1856)
door

Dr. Emiel LAMBERTS
Assistent aan de Katolieke Universiteit te Leuven.
In een herderlijk schrijven, dat op zondag 14 september 1856 in
alle kerken van het bisdom Gent werd voorgelezen, brandmerkte de
Gentse bisschop L. Delebecque (1) in scherpe bewoordingen het
onderwijs aan de Gentse rijksuniversiteit. Hij kloeg vooral de professoren Laurent, Brasseur en Wagener aan wier onderwijs als godslasterlijk en ketters werd bestempeld. Deze herderlijke brief, die meteen
ook de toestand in het rijksmiddelbaar onderwijs hekelde, verwekte
een enorme opschudding. De Brugse bisschop, J.B. Malou (2), wist de
sensatie te onderhouden door een tweetal weken later het voorbeeld
van zijn Gentse kollega te volgen en op zijn beurt de Gentse universiteit te veroordelen. Dit optreden van de Vlaamse bisschoppen was
een spektakulaire stellingname van het episkopaat tegen het rijksonderwijs en het hield een nauwelijks verholen afkeuring van de
regeringspolitiek in. Dit laatste was des te merkwaardiger daar de
bewindsploeg De Decker (1855-1857) een centrumregering van eerder rechtse, katolieke signatuur was (3). De zaak Laurent-Brasseur
openbaarde aldus een grondig meningsverschil in de katolieke rangen,
evenzeer als zij een antiliberaal offensief inluidde.
In deze kontekst was de houding, die de H. Stoel tegenover de
kwestie aannam, van bijzondere betekenis. Het moreel gezag van de
(1) Louis-Joseph Delebecque (1796-1864) manifesteerde zich van bij de aanvang
van zijn episkopaat in 1838 als een ultramontaans, konservatief bisschop. Zie :
A. SIMON, art. " L . Delebecque", in : EN., XXX, 1959, kol. 323-327.
(2) Jean-Baptiste Malou (1809-1864), voorheen teo log iep rof essor aan de Leuvense universiteit, was bisschop van Brugge sinds 1848. Hij onderhield uitstekende
betrekkingen met zijn Gentse kollega. Zie : R. CAUWE, art. "J.B. Malou", in :
Lexikon fiirTheologie und Kirche, V I , 1961, kol. 1335.
(3) De regering De Decker wordt in de historiografie algemeen de laatste regering
van unionistische strekking genoemd. Zie erover : A. E. VAN HOUTTE, Le
ministère De Decker fmars 1855-novembre 1857), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven 1960.
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H. Stoel wierp zowel voor de regering als voor de Vlaamse bisschoppen gewicht in de schaal en de Romeinse stellingname was dan ook
bij machte om het verloop van het konflikt te beïnvloeden. In welke
richting nu de H. Stoel zijn invloed liet gelden en welke hiervan de
konsekwenties waren, willen wij even nader toelichten, aan de hand
vooral van Romeinse dokumentatie (4), die zoals blijken zal, tot een
nuancering van de bestaande opvattingen terzake verplicht (5).

Het herderlijk schrijven van L. Delebecque en J.B. Malou tegen
de Gentse rijksuniversiteit had een lange voorgeschiedenis. Na 1848
waren de betrekkingen tussen de kerkelijke overheid en de rijksuniversiteit gaandeweg verslechterd. Dit vond zijn voornaamste oorzaak in de terreinwinst van het rationalisme en het positivisme aan de
universiteit, een evolutie die vooral in de letteren- en de rechtsfakulteit aan de dag trad. In 1852 brak een eerste konflikt uit toen Delebecque in een schrijven aan de pastoors het onderwijs van de filosofieprofessor A. Wagener (6) openlijk aanviel. Hem werd verweten in
zijn kursus vanuit filosofisch oogpunt de kristelijke vasten, de verheerlijking van de maagdelijkheid, de beeldenverering en het begrip
van de erfzonde te hebben gelaakt (7). Het "incident Wagener" was
symptomatisch voor de oplettendheid, waarmee voortaan door de
klerus op het onderwijs aan de rijksuniversiteit werd toegezien.
(4) Het betreft hier dokumenten uit het Vatikaans archief (ASV.), en meer bepaald uit de fondsen van de Brusselse nuntiatuur (ANB.) en van de staatssekretarie (ASS.). Ook werden dokumenten benut uit het centraal Jezuiëtenarchief te
Rome (AGR.). Verder werd dokumentatie aangewend uit de bisschoppelijke archieven van Gent (BAG.), Brugge (BAB.) en uit het archief van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken (AMBUZ.), bepaald de briefwisseling van de legatie bij
de H. Stoel.
(5) De enige detailstudie over de zaak Laurent-Brasseur totnogtoe verschenen, is
van de hand van G. JACQUEMYNS : "La condamnation de l'université de Gand
par les évêques belges en 1856. (L'affaire Brasseur)", in : Revue de l'université
de Bruxelles, 1932-1933, XXXVIII, pp. 45-58. Op grond vooral van een analyse
van de Belgische diplomatieke briefwisseling komt de auteur tot de bevinding dat
de H. Stoel in deze aangelegenheid de zijde van de regering De Decker koos.
(6) August Wagener (1829-1896) studeerde klassieke filologie te Bonn en te
Luik. In 1850 werd hij te Gent belast met het onderwijs in de moraalfilosofie.
Als classicus zou hij later internationale faam verwerven. Zie : A. ROERSCH,
art. "Wagener", in :BN., XXVII, 1938, kol. 27-30.

(7) Delebecque aan de pastoors, 2 sept. 1852, in : Recueil des mandements,
lettres pastorales, instructions et autres documents, publiés par L. Delebecque,
II, Gent, 1851-1864, pp. 87-90.
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Scherpe kontrole werd door de geestelijkheid vooral uitgeoefend op
de befaamde jurist F. Laurent (8), die in zijn rechtshistorische publikaties geen geheim maakte van zijn antikatolieke gevoelens. Zijn geschriften werden door de zorgen van de Gentse bisschop op de Index
geplaatst (9). In zijn oraal onderwijs hoedde Laurent er zich echter
zorgvuldig voor zijn filosofische overtuiging te manifesteren, wat hem
van een publieke aanval vanwege de kerkelijke overheid verschoonde.
Minder voorzichtig was H. Brasseur (10), die midden december
1855 in zijn kursus natuurrecht op impliciete wijze de godheid van
Kristus loochende. In die zin vatten tenminste enkele van zijn studenten zijn betoog op en zij lokten hierover schandaal uit (11). De pers
bemoeide zich met de zaak en vooral de ultramontaanse krant Le
Bien Public (12) greep deze gelegenheid aan om het proces van het
onderwijs aan de rijksuniversiteit op te maken. Het blad huldigde
daarbij het standpunt dat de wetenschappelijke vrijheid van de
professoren geneutraliseerd werd door de opinievrijheid van de studenten, wier godsdienstige gevoelens integraal dienden geëerbiedigd
te worden. Gezien de overgrote meerderheid van de studenten katoliek was, betekende dit konkreet dat het onderwijs aan de rijksuniver(8) François Laurent (1810-1887) doceerde aan de rechtsfakulteit te Gent vanaf
1836. Als rechtsgeleerde verwierf hij internationale faam. Na 1850 en vooral na
1856 ontpopte hij zich tot een bedrijvig politiek publicist. Zie over hem en zijn
werk : R. WARLOMONT, François Laurent, Brussel 1948; A. ERBA, L'esprit
laïque en Belgique sous le gouvernement libéral doctrinaire (1857-1870), Leuven
1967, pp. 607-672.
(9) In 1850 verscheen Laurents Histoire du droit des gens (3 dln). Bij dekreet
van 7 september 1852 werd het werk op de Index geplaatst. Vanaf het vierde
deel, verschenen in 1855, werd de titel gewijzigd in Etudes sur l'histoire de
l'humanité. Dit deel werd bij dekreet van 12 juni 1856 op de Index geplaatst.
(10) Hubert Brasseur (geb. 1823) studeerde rechten te Luik en werd in 1852
belast met het onderwijs in natuurrecht te Gent. In 1857 zou hij van deze
opdracht ontheven worden. Nadien doceerde hij te Gent politieke ekonomie en
procedurerecht. In 1865 gaf hij zijn ontslag als hoogleraar en werd hij medewerker van de financier Langrand-Dumonceau. Zie : R. De RIDDER,
art, " H . Brasseur", in : Université de Gand. Liber memorialis. Gent 1913, I,
pp. 373-385; G. JACQUEMYNS, Langrand-Dumonceau, promoteur d'une puissancefinancièrecatholique, III, Brussel 1963, pp. 133-144.
(11) Zie over de kwestie : G. JACQUEMYNS, La condamnation de l'université
de Gand, pp. 45-58; R. WARLOMONT, François Laurent, pp. 17-27; P. HYMANS, Frère-Orban, I, Brussel 1905, pp. 490-503; A. ERBA, L'esprit laïque en
Belgique, pp. 47-65; A.E. VAN HOUTTE, Le ministère De Decker, pp. 33-50.
(12) Over de Bien Public (°1853), blad dat doorgaans het standpunt van de
Gentse bisschop vertolkte, zie : E. VOORDECKERS, Bijdrage tot de geschiedenis van de Gentse pers. Repertorium (1667-1914), Leuven-Parijs 1964,
pp. 91-95; E. DHONT, Le Bien Public (1853-1871), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent 1966.
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siteiten in volmaakte harmonie moest zijn met de katolieke leer (13).
Die zienswijze, die deze van de Gentse bisschop en zijn omgeving was, werd niet gedeeld door de konservatieve regering. Bij
monde van De Decker, die over de zaak in de Kamer werd geïnterpelleerd (14), hield zij voor dat de professoren er in hun oraal onderwijs
enkel toe gehouden waren de essentiële geloofswaarheden van de
door de wet erkende erediensten te eerbiedigen. Met dit beginsel voor
ogen, liet de regering Brasseur vrijuit gaan, nadat een onderzoek door
de Gentse akademische overheid had uitgemaakt dat de woorden van
de hoogleraar verkeerd waren geïnterpreteerd, dat die wel de Kerk als
machtsinstituut had bekritiseerd (15) maar niet Kristus' godheid had
geloochend. De regering was van oordeel dat wat Brasseur vanuit
natuurfilosofisch oogpunt tegen de verschijningsvorm van de Kerk
inbracht, kon geacht worden tot het domein van de vrije diskussie te
behoren.
De stellingname van de regering, die zich aan een strikte interpretatie wilde houden van de grondwettelijke vrijheidsbeginselen, was
niet van aard om de Gentse bisschop en zijn medestanders te bevredigen. Zij sloot niet enkel een rehabilitatie van Brasseur, maar ook
van Wagener in. Het stond de professoren nu vrij de Kerk onder het
mom van rechtskundige, historische of filosofische beschouwingen
op verdoken wijze aan te vallen in hun oraal onderwijs en zelfs openlijk in hun publikaties (16). Aan de publikatievrijheid van de professoren was immers door de regering op de parlementaire tribune in het
geheel geen grens gesteld (17) en dit scheen zoveel als een vrijgeleide
voor Laurent te betekenen. De deur werd op die manier opengelaten
voor een vrijwel onbelemmerde verspreiding van het rationalisme aan
de Belgische rijksuniversiteiten. Zo oordeelde er tenminste de ultramontaanse fraktie over.
Op de nuntiatuur hield men er een soortgelijke mening op na.
(13) Bien Public, 31 dec. 1855, p. lb; 1 jan. 1856, p. led; 10 jan. 1856, p. lad.
(14) Annales parlementaires de Belgique, Chambre, session 1855-1856, zitting
van 22 januari 1856, pp. 382-387.
(15) Brasseur gaf in een schrijven aan de direktie van de Bien Public, gedateerd
op 24 december 1855 {Bien Public, 26-27 dec. 1855, p. 1) en in een brief aan De
Decker (Moniteur belge, 5 jan. 1856, pp. 45-46) openlijk toe stellingen van die
draagwijdte te onderwijzen.

(16) Bien Public, 25 jan. 1856, p. lac; 26 jan. 1856, p. lab.
(17) De regering volgde op dit punt niettemin een strengere gedragslijn. Op
2 augustus 1855, na de publikatie van de Etudes sur l'histoire de l'humanité had
De Decker Laurent in het geheim een blaam opgelegd. De regeringsleider zou dit
pas in het kamerdebat van november 1856 bekendmaken (A.E. VAN HOUTTE,
Le ministère De Decker, p. 34).
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Van bij de aanvang had Delebecque gehoor gevonden bij de pauselijke diplomatieke vertegenwoordiger voor zijn klachten over de
Gentse rijksuniversiteit. Naar aanleiding van het incident Brasseur
wendde de nuntius, Gonella (18), al zijn invloed aan bij de regering
om van deze een publieke verklaring te bekomen, die ieder kerkvijandig onderwijs aan de rijksuniversiteiten moest onmogelijk
maken. De nuntius werd echter evenzeer als Delebecque door de
stellingname van de regering teleurgesteld (19), een gevoelen dat hij
wist over te dragen op de pauselijke staatssekretaris Antonelli (20).
Op verzoek van de Gentse bisschop werden enkele stellingen,
die Brasseur toegaf te onderwijzen, te Rome aan een onderzoek
onderworpen. Zij werden er heterodox bevonden (21). In de gegeven
omstandigheden, ten aanzien van de toegeeflijke houding van de
regering, kwamen zowel Antonelli als Gonella tot het besluit, dat het
de plicht van de Gentse bisschop was de gelovigen van zijn bisdom te
waarschuwen tegen het onderwijs dat aan de rijksuniversiteit werd
verstrekt (22).
Delebecque nu zond wel een vertrouwelijk schrijven aan de
klerus (23), maar voor de publikatie van een herderlijke brief schrok
hij momenteel terug. Hij vreesde de regering in al te grote moeilijkheden te brengen op een ogenblik dat wetgevende verkiezingen voor
de deur stonden en de behandeling van enkele belangrijke wetsont-

(18) Matteo Eustachio Gonella (1811-1870) was nuntius in België van 1850 tot
1861. Nadien werd hij nuntius in Beieren en bisschop van Viterbo. Zie :
A. SIMON, Instructions aux nonces de Bruxelles (1835-1889), Brussel-Rome
1961, pp. 34, 104-123.
(19) Gonella aan Antonelli, 25 dec. 1855, ASV., ASS., 1857, 256, pp. 3-4;
29 dec. 1855, ASV., ASS., 1856, 256, 10, pp. 113-114; 6 jan. 1856, ASV., ASS.,
1856, 256, 1°, pp. 115-116 : " l o prevedo ehe Mgr vescovo di Gand non potra
tacersi, ma dovra elevare la sua voce contro cosi pestilenziale insegnamento,
massime dopo la specie di approvazione ehe esso ricevo dal Governo..."; 23 jan.
1856, ASV., ASS., 1856, 256, 1°, p. 14.
(20) Over Giacomo Antonelli (1806-1876), gedurende meer dan 25 jaar staatssekretaris van Plus IX, zie: R. AUBERT, art. " G . Antonelli", in : Dizionario

biografico degliIialiani, III, 1961, pp. 484^93.
(21) Het was de Jezuïet Luigi Taparelli d'Azeglio (1793-1862), die op last van
Antonelli Brasseurs doktrine aan een onderzoek onderwierp, aan de hand van de
omstandige brieven door deze aan de Bien Public en aan De Decker toegestuurd
(Taparelli aan Antonelli, 16 jan. 1856, ASV., ASS., 1856, 256, 1°, pp. 117-126).
(22) Antonelli aan Gonella, 24 jan. 1856, ASV., ANB., XXIX. 9.
(23) Delebecque aan de klerus, 24 jan. 1856, in : Recueil des mandements, II,
p. 274. De bisschop drukte in dit schrijven de klerus op het hart de ouders te
wijzen op de gevaren, die hun kinderen aan de Gentse rijksuniversiteit bedreigden. Op zijn verzoek zonden de Brugse en de Doornikse bisschop een analoog schrijven naar hun priesters.
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werpen in het parlement te verwachten viel (24). Meteen wilde hij de
regering een kans gunnen om door een zuivering van het Gents
professorenkorps vooralsnog haar goede wil te bewijzen. Wanneer
geen genoegdoening in die zin bekomen werd, oordeelde hij, kon de
kwestie op een geschikte wijze weer aangesneden worden in de herfst
van 1856, bij de opening van het nieuw akademisch jaar. De nuntius
trad deze zienswijze van Delebecque bij en aan het plan tot publikatie van een herderlijke brief werd voorlopig geen uitvoering gegeven (25).

De Gentse bisschop trof niettemin reeds in het voorjaar de nodige schikkingen om het sukses van het herderlijk schrijven, dat hij in
beraad hield, te verzekeren. Hij was zich wel bewust van de weerslag,
die zijn optreden zou hebben en hij wilde zich op voorhand terdege
wapenen. Daarom stuurde hij er op aan de openlijke steun van de
H. Stoel te bekomen en dit des te meer daar geruchten in omloop
kwamen als zou Rome de houding van de regering in de zaak
Brasseur goedgekeurd hebben. Deze geruchten gingen terug op een
missive van de Meester, Belgisch gezant te Rome (26), die in een
onderhoud met Pius IX de indruk had opgedaan dat de paus alle
begrip opbracht voor de precaire situatie waarin de Belgische regering
zich bevond, voor de angstvallige eerbied die zij de instellingen betuigde. Om in deze kwestie de nodige klaarheid te scheppen, om zijn
eigen positie veilig te stellen, wilde de Gentse bisschop een expliciete
veroordeling bekomen van de doktrines van Brasseur, Laurent en
Wagener ofwel een pauselijke breve waarin zijn zienswijze werd bij-

(24) In juni 1856 zouden o.m. in de provincie Oost-Vlaanderen wetgevende
verkiezingen gehouden worden. De wetsontwerpen die in het parlement hangende waren, en die de katolieken zo nauw aan het hart lagen waren die betreffende
de liefdadigheid en de universitaire jury.
(25)Gonella aan Antonelli, 26 febr. 1856, ASV., ASS., 1856. 256, 1°,
pp. 132-135.
(26) De Meester aan Vilain X I I I I , 12 febr. 1856, AMBUZ., Correspondance politique, Légations, Saint-Siège, IX : "Je puis donner l'assurance à Votre Excellence
que Sa Sainteté partage entièrement l'opinion du gouvernement de Sa Majesté
sur l'issue de cette question.". Over Emile de Meester de Ravestein (1812-1889),
zie : G. BRAIVE en I. MONDOVITS, "Le corps diplomatique et consulaire belge
en Italie (1830-1914). Répertoire bio-bibliographique", in -.Risorgimento, 1969,
XII, pp. 136-137.
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getreden (27). Geplaatst tegenover dokumenten van die aard zou de
regering haar toegeeflijke houding niet langer kunnen rechtvaardigen.
Delebecque kon, om de gewenste dokumenten te bekomen,
geen beroep doen op de nuntius, die ondertussen voor een verlofperiode naar Italië was teruggekeerd. De meest aangewezen verbinding met Rome was dus verbroken. Daarom maakte de Gentse
bisschop gebruik van zijn relaties met de Jezuïeten generaal,
P. Beckx (28), die in de pauselijke omgeving een invloedrijk personage was. Beckx nu was al te graag bereid om Delebecque in deze
kwestie dienst te bewijzen. De Jezuïeten hadden er namelijk belang
bij dat de zaak Brasseur niet in de doofpot werd gestopt.
Het incident Brasseur deed de Jezuïeten een gedroomd voorwendsel aan de hand om een uitbreiding van hun firosofieonderwijs
af te dwingen. Tot dusver doceerden de Jezuïeten enkel te Namen
filosofie op universitair niveau. In 1845 had hun onderwijs aldaar
aanleiding gegeven tot grote moeilijkheden met de Leuvense universiteit, een konflikt dat zijn diepe oorzaak vond in de afwijzende
houding van de Jezuïeten tegenover de Leuvense filosofische
school (29). Het incident was toen bijgelegd met de stilzwijgende
overeenkomst dat de Jezuïeten hun filosofieonderwijs niet verder
(27) Delebecque aan Beckx, 19 april 1856, AGR., Belg. 3 - XVI,4 : "Devant, par
une nouvelle lettre pastorale avertir les fidèles des mauvaises doctrines publiées
ou enseignées dans mon diocèse, je voudrais obtenir soit directement, soit par
l'entremise de Son Excellence le Nonce, une réponse du Saint-Siège ou un décret
de la Sainte Congrégation de l'Index avant le mois de Juillet, surtout sur les
doctrines de Brasseur, doctrines d'autant plus pernicieuses qu'elles se cachent
sous le manteau de la philosophie de l'histoire du droit naturel. Il en est de
même des doctrines d'un autre professeur, M. Wagener...Il faut une condamnation spéciale des doctrines de Brasseur, de Wagener etc.. Je serais encouragé et
fortifié dans la lutte que je soutiens contre les mauvaises doctrines si le SaintPère daignait m'adresser un Bref.".
(28) Over Petrus Beckx, Belg van geboorte en sinds juli 1853 generaal der Jezuieten, zie : K. SCHOETERS, P.J. Beckx (1795-1887) en de Jezuïetenpolitiek
van zijn tijd, Antwerpen 1965. In tegenstelling tot kardinaal Sterckx was Delebecque een groot Jezui'etenvriend. Het was Beckx, die in verband met de besproken kwestie het eerst kontakt opnam met Delebecque, via Van de Kerckhove (Beckx aan Van de Kerckhove s.j., 5 april 1856, AGR., reg. prov. belg., III).
(29) De wrijvingen tussen de Jezuïeten en de katolieke universiteit dateerden van
bij de heroprichting van deze instelling in 1834. De Jezuïeten zagen met ongenoegen hoe het filosofisch denken aan de universiteit aanknoopte bij de traditionalistische filosofie. De animositeit tussen de Jezuïeten en Leuven ontlaadde
zich op heftige wijze, toen de Jezuïeten in 1845 hun eigen filosofieonderwijs te
Namen voor een breder publiek openstelden. Zie : A. SIMON, Le cardinal
Sterckx et son temps (1792-1867), II, Wetteren 1950, pp. 57-85; ID., Lettres de
Pecci (1843-1846), Brussel-Rome 1959, pp. 76-85.
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zouden uitbreiden zonder medeweten van de H. Stoel. Een tijdlang
wisten de Jezuïeten zich nadien met hun fakulteit te Namen tevreden
te stellen, maar dit kader werd hun spoedig te eng en zij gingen
uitzien naar een gelegenheid om hun filosofieonderwijs verder uit te
bouwen, met de bijgedachte aldus een groter tegenwicht te vormen
tegen Leuven.
Het incident Brasseur nu kwam de Jezuieten in die zin van pas
dat het de wenselijkheid van een uitbreiding van het katoliek filosofieonderwijs in het land kwam onderstrepen. Was dit niet de zekerste
weg om suksesvol het hoofd te bieden aan het opdringend rationalisme, dat niet enkel van de kant van de rijksuniversiteiten (30),
maar ook van de zijde van de vrijzinnige Brusselse universiteit
dreigde ? Deze laatste instelling was nog wel de gevaarlijkste haard
van ontkerstening onder de jeugd (31). De Jezuieten wierpen zich op
als de promotoren van een plan om in alle verdachte universitaire
centra katolieke filosofiefakulteiten op te richten. Zij waren ervan
overtuigd dat zij in dat verband niet over het hoofd konden gezien
worden en hun innigste wens was het, dat zij zouden aangezocht
worden om een filosofiefakulteit op te richten te Brussel (32). Deze
fakulteit moest in hun optiek evenzeer een speerpunt vormen tegen
de Leuvense als tegen de Brusselse universiteit.
De Jezuieten waren er vrij gemakkelijk in geslaagd de nuntius,
Gonella, voor hun plan te winnen. Die had de suggestie opgenomen
in een uitvoerig rapport over het universitair onderwijs in België, dat

(30) In feite was het enkel de Gentse rijksuniversiteit, die aanleiding gaf tot
klachten aan kerkelijke zijde. De Luikse bisschop de Montpellier kon niet anders
dan zijn voldoening uitspreken over de geest, die aan de Luikse rijksuniversiteit
heerste (Montpellier aan Malou, 13 jan. 1856, BAB., B 283).
(31) In april 1856 vaardigde de aartsbisschop een herderlijk schrijven uit tegen
de vrije universiteit van Brussel. Een politieke weerslag had dit nauwelijks, gezien
de rijksuniversiteiten niet in het geding kwamen (Sterckx aan de gelovigen,
8 april 1856, in : Collectio epistolarum pastoralium, decretorum aliorumque documentorum quae pro regimine dioecesis Mechliniensis publicata fuerunt (18471867), I I I , pp. 343-355).
(32) Beckx aan Willaert s.j., 13 maart 1856, AGR., reg. prov. belg., Ill : "Fere
omnes consultorès loquuntur de necessitate docendi philosophiam in nostro
collegio Bruxellensi, ob clamores tarnen maxime a Lovaniensibus excitatos hoc
momento tale quid inchoare non possumus. De hac re maxime cum Exc. D.
Nuntio agendum...".
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met de nodige nadruk aan Antonelli en aan Pius IX was voorgelegd (33).
In deze kontekst was het begrijpelijk dat Beckx bereid werd
gevonden om de stappen van de Gentse bisschop te Rome te steunen.
Het kon de zaak van de Jezuiëten enkel dienen dat de kwestie Brasseur aan de orde bleef en dat Delebecque hierin de persoonlijke steun
van Pius IX verwierf. Beckx verzocht Delebecque dan ook een
schrijven te richten aan Pius IX, waarin gewezen werd op de gevaren
van het onderwijs aan de Gentse rijksuniversiteit en waarin, bepaald
met het oog op de geplande herderlijke brief, om een gedragslijn
werd gevraagd. Een schrijven van de Gentse bisschop in die zin (34)
werd op 28 juli door Pius IX beantwoord (35). In de pauselijke breve
werd met leedwezen kennis genomen van de feiten, die Delebecque
beschreven had. De geest van het onderwijs aan de Gentse universiteit
werd door de paus scherp gelaakt. De bisschop werd geloofd om het
feit dat hij de pastoors opdracht had gegeven de gelovigen te waarschuwen en hij werd ertoe aangezet zijn aandacht en ijver niet te
laten verslappen. Aan deze breve voegde Pius IX eigenhandig toe dat
hij eerstdaags een initiatief zou nemen om aan de toestand te verhelpen (36).
(33) Goneila aan Antonelli, 26 febr. 1856, ASV., ASS., 1856, 1°, pp. 132-135.
In dit rapport ontwikkelde de nuntius de gedachte dat de enige doeltreffende
remedie tegen de ontsporing van de filosofiefakulteiten van het rijk, bestond in
de oprichting van katolieke fakulteiten ernaast. Meer nog dan voor de rijksuniversiteit gold dit voor de vrije Brusselse universiteit. Het meest aangewezen
om zich hiermee te belasten, aldus Goneila, waren de Jezuiëten. De oppositie van
Sterckx viel echter te vrezen. De katolieke universiteit van Leuven was zijn
zorgenkind en hij zou zeker niet toestaan dat de studenten naar elders afgeleid
werden. Dit was echter niet de bedoeling. De filosofiefakulteiten waarvan sprake
moesten enkel die studenten opvangen, die zich nooit naar Leuven zouden begeven. De nuntius was ervan overtuigd dat een wens van Rome zou volstaan om
Sterckx' tegenstand te breken.
(34) De tekst van Delebecques schrijven aan Pius IX, gedateerd op 9 juni 1856,
vindt men in bijlage : infra pp. 102-104.
(35) Welke rol Beckx daarbij speelde, wordt door hemzelf meegedeeld : "... J'ai
remis moi-même votre lettre au Saint-Père, et j'ai en même temps expliqué ce qui
ne se trouvait pas marqué dans la lettre adressée au Saint-Père. Pour mieux
assurer le résultat de votre démarche, il me semblait nécessaire de trouver celui
qui serait chargé de rédiger la réponse à votre lettre et ayant fait quelques visites
à cette intention, j'ai trouvé l'homme. J'ai eu ensuite avec lui une longue conférence, où je lui ai expliqué quelques circonstances relatives à cette affaire, en
indiquant quelques documents etc. Je crois donc pouvoir dire que tout est bien
préparé, de sorte que nous pouvons espérer le résultat que V.G. désire..." (Beckx
aan Delebecque, 30 juli 1856, AGR., reg, externorum, IX, p. 230).
(36) Pius IX aan Delebecque, 28 juli 1856, BAG., C, V,a,18. De volledige tekst
vindt men in bijlage : infra, pp. 104-105.
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De Gentse bisschop vond in deze pauselijke brief een klinkende
rechtvaardiging van de houding, die hij tot dusver had aangenomen
tegenover de rijksuniversiteit. Konkrete aanwijzingen voor een
verdere aktie verstrekte de breve evenwel niet. Delebecque besliste
niettemin de geplande herderlijke brief te publiceren. De regering had
hem in geen enkel opzicht genoegdoening verschaft en het nieuwe
akademisch jaar stond voor de deur. Om nu zijn verder optreden te
dekken, nam de Gentse bisschop de pauselijke breve, tenminste het
slotgedeelte ervan, op in de herderlijke brief, die hij zorgvuldig had
voorbereid. Hij deed dit niet geheel zonder schroom, want de raadselachtige toevoeging van Pius IX, waarvan de betekenis hem ontsnapte,
liet hem niet zonder vrees de H. Stoel voortijdig te engageren (37).
De Brugse bisschop J.B. Malou, die door Delebecque op de hoogte
werd gebracht van zijn voornemen, opperde echter geen bezwaren en
de herderlijke brief werd midden september in zijn geplande vorm
gepubliceerd (38).

Het schrijven van de Gentse bisschop over "het onderwijs en de
opvoeding van de jeugd" bevatten een filippika tegen het onderwijs
aan de Gentse rijksuniversiteit. Het middelbaar rijksonderwijs werd
evenmin ontzien. Wat de universiteit betrof, werden speciaal de
teorieën van Brasseur, Laurent en Wagener aangeklaagd. Ook werd de
"literaire kring", die in het universitair milieu was opgericht en die
sterk vrijzinnig georiënteerd was, gewraakt. De slotpassage van de
pauselijke breve zette het hele betoog van de bisschop de nodige
kracht bij. In bijvoegsel publiceerde Delebecque tenslotte een hele
reeks bewijsstukken (39).
(37) Delebecque aan J.B. Malou, 25 aug. 1856, BAB., B 117, p. 3 1 7 : "Votre
Grandeur remarquera que les deux dernières lignes du Bref sont écrites de la
main du Saint-Père. Il m'avertit qu'il prendra lui-même des mesures pour faire
cesser le mal. Quelles seront ces mesures, je l'ignore, mais je pense qu'il s'agit de
nouvelles démarches diplomatiques, les premières n'ayant pas eu le résultat désiré; ou peut-être d'une allocution comme en 1850. Ce serait pour nos faibles
ministres une leçon bien méritée. Cet avertissement m'embrasse et m'empêchera
peut-être de publier le Bref en entier.". Er waren nog andere beweegredenen, die
Delebecque ervan weerhielden de breve in haar geheel te publiceren (infra,
p. 104).
(38) Malou aan Delebecque, 29 aug. 1856, BAG., C, V, a, 19. Zowel Malou als
Delebecque lazen de breve in haar geheel voor aan de klerus tijdens de priesterretraites.
(39) Delebecque aan de gelovigen, 8 sept. 1856, in -.Recueildes mandements, I I ,
pp. 293-301. Het schrijven werd, zoals hoger vermeld, pas een week later verspreid.
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De herderlijke brief van de Gentse bisschop verwekte sensatie.
De reaktie in de liberale pers was stormachtig. Nog nooit was het
rijksonderwijs op die manier aangevallen in een bisschoppelijk
schrijven. Delebecque stelde impliciet dat de klerus zich enkel wilde
tevreden stellen met een openbaar onderwijs dat volledig op katolieke leest geschoeid was. Deze eis bleek nu ook te gelden voor de
universiteiten, waar bij wet voor het godsdienstonderricht geen plaats
was ingeruimd en de klerus geen enkele bevoegdheid was toegekend.
De aanspraken van de Gentse bisschop waren in tegenspraak met de
beginselen door De Decker verkondigd in het kamerdebat van januari 1856. De minister had, op grond van de grondwettelijke vrijheden, geweigerd de universitaire diskussie binnen eng dogmatische
grenzen op te sluiten. De liberale pers beriep zich nu op de verklaringen van De Decker en brandmerkte Delebecques schrijven als
een politiek dokument (40).
Het schrijven van Delebecque had zeker een politieke draagwijdte. Het hield een nauwelijks verholen blaam in voor de gematigde
politiek van de konservatieve regering. Voor deze motie van wantrouwen, al kwam zij dan van kerkelijke zijde, meende De Decker te
moeten abdikeren. Alleen de koning kon hem van ontslag weerhouden. !n het kerkelijk milieu vond de regeringsleider overigens ook
steun en wel bij kardinaal Sterckx (41), die niet akkoord ging met de
onbehouwen wijze waarop Delebecque er op losgesabeld had. Oe
verhouding tussen de kardinaal en de Vlaamse bisschoppen liet echter
veel te wensen over en Sterckx kon Malou er dan ook niet van
weerhouden Delebecques voorbeeld te volgen. In zijn herderlijk
schrijven bedacht de Brugse bisschop naast de Gentse, ook de
Brusselse universiteit met een strenge afstraffing (42),
Het optreden van de Vlaamse bisschoppen verwekte een zware
krisis in de kerkelijke en in de konservatieve rangen. De liberaalkatolieke twist openbaarde zich hier in zijn volle draagwijdte (43).
(40) Zie o.a. over de reakties van de liberale Messager de Gand : A. M. VAN
DER MEERSCH.De "Messager de Gand"'(1830-1856), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent 1965, pp. 293-295.
(41) Zie over de houding van kardinaal Sterckx (1792-1867) in deze zaak:
A. SIMON, Le cardinal Sterckx et son temps, I, pp. 538-544. De aarstbisschop
bracht meer begrip op voor de grondwettelijke politiek van de regering dan wel
de Vlaamse bisschoppen.

(42) Malou aan de gelovigen, 18 sept. 1856, in : Collectio epistolarum pastaralium instructionum
et statutorum dioecesis Brugensis, VIII, Brugge 1 8 6 1 , p p .
327-342.
(43) De liberaal-katolieke twist zou pas na het eerste Mechels kongres (1863)
naar zijn hoogtepunt toegaan. Zie hierover ; K. VAN ISACKER, Werkelijk en
wettelijk land, Antwerpen 1955.
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De vraag was aan de orde of de katolieken een grondwettelijke dan
wel een konfessionele politiek moesten voorstaan. De gematigden,
die zich rond de regering schaarden, kozen voor de eerste formule, de
ultramontanen, met de Vlaamse bisschoppen als woordvoerders,
kozen voor de laatste.
De regering kon niet volledig weerstaan aan de druk van de
ultramontaanse opinie. In een circulaire aan de regeringskommissarissen bij de twee rijksuniversiteiten bepaalde zij dat de professoren van
deze instellingen zich moesten onthouden van iedere rechtstreekse
aanval op de essentiële beginselen van de door de wet erkende erediensten en dit niet alleen in hun lessen, maar ook in hun publikaties (44). In een parlementair debat dan werd als praktisch kriterium
ter beoordeling van het onderwijs aan de rijksuniversiteiten vooropgesteld, dat dit de reputatie van deze instellingen niet mocht schaden,
een rekbare formulering, waarmee iedereen zich ten slotte tevreden
bleek te stellen (45).

Kwam de storm aldus in het openbaar tot bedaren, de antinomie tussen de regering en de ultramontaanse klerus werd er niet
door opgeheven. De regering voelde zich op onbillijke wijze door de
Vlaamse bisschoppen \n de rug geschoten. Zij had, zo meende zij,
voldoende goede wil aan de dag gelegd, om niet op een dergelijke
manier geblameerd te worden (46). Zij hield eraan zich van deze smet
te zuiveren, en rekende daarvoor op de H. Stoel.
Bij het verschijnen van Delebecques herderlijke brief had het er
anders de schijn van dat Rome aan de zijde stond van de Gentse
bisschop. De opname van de pauselijke breve in Delebecques
schrijven liet vermoeden dat er een volmaakte verstandhouding bestond tussen Gent en Rome. Het was de taak van de Belgische diplomatie op dit punt klaarheid te scheppen.

(44) Moniteur belge, 1856, nr. 282, p. 3995.
(45) Annales parlementaires de Belgique, Session 1856-1857, Sénat, zitting van
13 nov. 1856, pp. 7-11; Chambre, zittingen van 21, 22, 24, 25, 26, 27 nov.
1856, pp. 61-153.
(46) De regering kon vooral laten gelden dat voorbereidende stappen waren ondernomen om Brasseur te verplaatsen. De herderlijke brieven beletten evenwel de
verdere uitvoering van dit voornemen (A.E. VAN HOUTTE, Le ministère De
Decker, p. 43).

94

De eerste reaktie in Belgische diplomatieke kringen was er één
van verontwaardiging. De sekretaris-generaal van Buitenlandse Zaken
wilde te Rome scherp protest laten horen tegen het feit dat de
Belgische regering niet op voorhand op de hoogte was gebracht van
het herderlijk schrijven dat de Gentse bisschop, blijkbaar met medeweten van de H. Stoel, zowel tegen de regering als tegen de Gentse
rijksuniversiteit gelanceerd had (47). De bevoegde minister,
Vilain XI111 (49), voorkwam echter een soortgelijk protest. Uit het
feit dat Antonelli de Belgische legatie te Rome niet had ingelicht,
leidde Vilain X I I I I af dat de H. Stoel de kwestie als een religieuze
aangelegenheid opvatte. Vilain X I I I I gaf de legatiesekretaris te Rome,
d'Anethan (49), dan ook de opdracht geen diplomatiek incident uit
te lokken en enkel op informatie uit te gaan.
De instrukties van Vilain X l l l l bleken de goede te zijn, want
Antonelli wendde tegenover d'Anethan voor dat hij noch van het
pauselijk schrijven aan Delebecque, noch van diens voornemen om
een herderlijke brief te publiceren op de hoogte was geweest. De
korrespondentie in verband hiermee was buiten zijn departement om
gevoerd, naar hij zei (50). De beweringen nu van de pauselijke staatssekretaris strookten niet met de waarheid. De pauselijke breve was
via zijn diensten en met zijn medeweten naar Delebecque verzonden (51). Sinds het voorjaar ook wist men op de staatssekretarie
van het voornemen van de Gentse bisschop af om desgewenst een
herderlijke brief te lanceren aan de vooravond van de opening van het

(47) Sekretaris-generaal Buitenlandse Zaken aan A. d'Anethan, 16 sept. 1856,
(m), AMBUZ., Correspondance politique. Légations, Saint-Siège. IX. Vilain X l l l l
liet deze minuut annuleren en zond onder dezelfde datum andere instrukties.
(48) Charles Vilain X l l l l (1803-1878), in zijn jeugd een bekend mennaisist, had
als minister van Buitenlandse Zaken (1855-1857) nog steeds een liberaalkatolieke reputatie. Z i e : F. VAN KALKEN, art. "Ch. Vilain X l l l l " , in : BN.,
XXVI, 1936-1938, kol. 729-740.
(49) Auguste d'Anethan (1829-1906) verbleef van 9 augustus tot 15 oktober
1856 te Rome als interimaris, bij afwezigheid van de Belgische gezant,
de Meester (G. BRAIVE en I. MONDOVIT5, "Le corps diplomatique et consulaire belge en Italie (1830-1914?: in , Risorgimento, 1969. X I I , pp. 104-105).
(50) Auguste d'Anethan aan Vilain X l l l l , 24 en 26 sept. 1856, AMBUZ., Correspondance politique, légations, Saint-Siège, IX.
(51) De breve was door Antonelli via de Brusselse nuntiatuur aan Delebecque
gezonden (dossier aug. 1856. ASV., ANB., XXIX,9).
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akademisch jaar (52). Met zijn voorstelling van zaken verwees Antonelli echter de hele kwestie naar het religieuze vlak, terwijl hij zich
de volle vrijheid van handelen voorbehield, waar het de pauselijke
konsekwenties betrof.
Men bleek nu in de pauselijke omgeving niet ongevoelig te zijn
voor de politieke weerslag van Delebecques herderlijk schrijven. Bepaald werd betreurd dat de Gentse bisschop geheel het rijksonderwijs
had gewraakt en vooral dat de pauselijke breve gans deze lading had
gedekt (53). Wat die breve overigens betrof, men was er in Rome
oprecht over ontstemd dat Delebecque haar, zij het dan maar gedeeltelijk, had gepubliceerd. Pius IX had haar niet voor publikatie
voorbestemd (54). De H. Stoel was nu, ongewild, in een politiek
debat van grote omvang gemengd. De Romeinse diplomatie legde het
er dan ook op aan zich van iedere verantwoordelijkheid dienaangaande te ontdoen. Op de Belgische legatie deed men daardoor de
indruk op dat de goede trouw van de H. Stoel verschalkt was door
Delebecque, die Rome in onwetendheid had gelaten omtrent zijn

(52) De vraag of men in Rome bedacht was op de publikatie van Delebecques
herderlijke brief, valt niet eenvoudig te beantwoorden. Van de eventualiteit van
dit schrijven waren de voornaamste geïnteresseerden op de hoogte : Antonelli
(Gonella aan Antonelli, 26 febr. 1856, ASV.f ASS., 1856, 256, 1°, pp. 132-135),
Beckx (Delebecque aan Beckx, 19 april 1856, AGR., Belg. 3 - XV 1,4) en ten
slotte ook Pius IX zelf, die niet enkel door de op dat ogenblik te Rome verblijvende Gonella kon ingelicht zijn, maar die door Delebecque zelf daaromtrent
was benaderd (Delebecque aan Pius IX, 9 juni 1856 (m), BAG., C, V, a, 17bis).
Verwachtte men zich in Rome echter nog na het pauselijk schrijven van 28 juli
aan de herderlijke brief ? De aankondiging van een pauselijk initiatief kon impliceren dat men van Delebecque geen verdere aktie meer verlangde. Anderzijds
dient opgemerkt dat de Gentse bisschop in de breve tot volharding werd aangezet, wat in de gegeven kontekst als een stilzwijgende aanmoediging kon doorgaan.
(53) Auguste d'Anethan aan Vilain X l l l l , 29 sept. 1856, AMBUZ., Correspondance politique, Légations, Saint-Siège, IX : "De plus on a trouvé que si l'évêque
jugeait convenable de faire connaître sa condamnation, il eut dû se borner à
condamner les doctrines des deux professeurs et ne pas étendre ses censures à
tout ('enseignement donné dans son diocèse.". Van zijn kant tekende de Meester
volgend gezegde van een Romeins prelaat aan : "Mgr Delebecque a fait bouillir
ce billet (de pauselijke breve) dans du champagne et s'est procuré ainsi tant de
mousse qu'il en a aspergé toutes les institutions belges et a ainsi détruit le but
pour lequel il paraît que le billet a été écrit." (de Meester aan Vilain X l l l l , 3 okt.
1856, ibidem). De paus zelf verklaarde tegenover de Belgische gezant : "L'évêque de Gand a donné trop de développement à son épftre, je le regrette." (de
Meester aan Vilain X l l l l , 9 o k t 1856, ibidem).
(54) Zowel de nuntius als Beckx bevestigden dit (Malou aan Delebecque, 9 okt.
1856, BAB., B 117, pp. 342-344; Beckx aan Delebecque, 4 nov. 1856, AGR.,
reg. extemorum, IX, p. 243).
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bedoelingen en een dokument van religieuze waarde met een politiek
doel had aangewend. De woorden van afkeuring aan het adres van de
Gentse bisschop, die de Belgische diplomaten in Rome, ook uit de
mond van Pius IX, opvingen, interpreteerden zij meteen als een goedkeuring van de gematigde grondwettelijke politiek van de regering,
wat beslist een voorbarige konklusie was (55).
Men zou zich in de pauselijke omgeving niet zo afkeurend
hebben uitgelaten over Delebecques optreden, wanneer de Gentse
bisschop geen melding had gemaakt van de pauselijke breve van
28 juli, en wanneer hij zich beperkt had tot een aanval op de Gentse
rijksuniversiteit. De duidelijkste aanwijzing voor deze veronderstelling is dat Pius IX zelf een dokument in gereedheid had gebracht,
dat een veroordeling van het filosofieonderwijs aan de rijksinstellingen bevatte.
De suggesties van de Jezuïeten hadden inderdaad gehoor gevonden bij Pius IX. De toestand aan de Belgische universiteiten bekommerde de paus zeer en het plan, hem voorgelegd door Gonella,
had zijn volle goedkeuring gekregen. De paus had dan ook een encycliek aan de Belgische bisschoppen laten opstellen, waarin het filosofieonderwijs, verstrekt in de meeste Belgische universiteiten, werd
gelaakt en waarin de bisschoppen er werden toe aangezet katolieke
filosofiefakulteiten op te richten in alle universitaire centra, dit om
de terreinwinst van het rationalisme efficiënt tegen te gaan (56).
Deze encycliek, gedateerd op 15 september, hield evenals Dele(55) D'Anethan aan Vilain Xllll, 29 sept. 1856, AMBUZ., Correspondance politique, Légations, Saint-Siège, IX; de Meester aan Vilain Xllll, 3 en 9 oktober
1856, ibidem. De tekst van de brief van 9 oktober vindt men in bijlage, infra, pp.
105-108.
(56) Pius IX aan de Belgische bisschoppen, 15 september 1856, BAG.,
C, V, a, 23 : "Optime quidem nostis, et una Nobiscum vehementer doletis et
improbatis perversam sane et impiam docendi rationem, qua istius Regni philosophiae praesertim Professores ju ven urn animos mentesque pervertere, eorumque
mores corrumpere non erubescunt. Ac Vobis notissima sunt monstrosa cujusque
generis opinionum portenta, quibus iidem potissimum Professores abominabiles
facti in studiis suis, atque impiorum deliramenta toties fracta ac damnata e
cineribus excitantes turn suis pravis praelectionibus, tum pestiferis scriptis in
lucem editis non reformidant perniciosissimos quosque errores docere, et divinam nostram religionem oppugnare, et supremam hujus Petri Cathedrae acutoritatem irridere, contemnere, et jura omnia djvina et humana permiscere, et mortiferum indifferentissimi atque incredulitatis virus usquequaque diffundere...".
Dat de paus met deze scherpe uitval vooral de professoren van de Gentse universiteit op het oog had, blijkt uit de analogie met de breve aan Delebecque (infra, p. 104) en uit de lof, die verder in de encycliek werd toegezwaaid aan
Delebecque, Malou en Labis, voor hun optreden in het voorjaar tegen de rijksuniversiteit.
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becques herderlijke brief een blaam in voor de rijksuniversiteiten en
dus indirekt voor de regering. Zij werd de bisschoppen eind september via de nuntius toegezonden (57).
Dit pauselijk schrijven zou niet de publiciteit krijgen, die
Pius IX het klaarblijkelijk had voorbestemd. De storm, verwekt door
het mandement van Delebecque en nadien door dit van Malou, was
begin oktober nog lang niet bedaard. De H. Stoel was reeds volop
geëngageerd in het woelige debat dat het land beheerste. Het was
duidelijk dat de bekendmaking van de encycliek, met haar ongenuanceerde uitspraken over het filosofieonderwijs in België, in die omstandigheden slechts olie op het vuur zou gieten. Pius IX en Antonelli
werden zich hiervan pas terdege bewust na een onderhoud met de
Belgische gezant op 8 oktober (58). De nuntius kreeg daarop bevel de
encycliek in te houden en haar per kerende post naar Rome terug te
zenden, waar haar inhoud zou gemilderd worden. Dit bevel kwam
evenwel te laat : de encycliek was reeds aan de bisschoppen verstuurd. Het onherstelbare was echter vermeden doordat de nuntius
op eigen initiatief de bisschoppen tot geheimhouding had aangemaand (59). De aldus geschapen situatie werd bestendigd. De encycliek kreeg geen nieuwe redaktie, maar evenmin een grotere ruchtbaarheid. Zij werd niet buiten de besloten kring van het episkopaat
verspreid.
Hoezeer Pius IX ook overtuigd was van de opportuniteit van
deze geheimhouding, hij was er weinig mee ingenomen. Zijn encycliek miste zo het psychologisch effekt dat hij ervan had verwacht en
dit bepaalde mee zijn ontstemming jegens de Gentse bisschop. Die
had door zijn onbezonnen en eigenmachtig optreden de paus de kans
doen missen om het vrijzinnige universitaire milieu in België met
volle kracht te treffen (60).
(57) De encycliek werd op 23 september in Rome verzonden (Antonelli aan
Gonella, 23 sept. 1856, ASV., ANB. f XXIX, 5) en op 4 oktober door de nuntius
aan de bisschoppen overgemaakt (Gonella aan de bisschoppen, 4 okt. 1856 (m) ,
ibidem).
(58) De Meester wist Pius IX en Antonelli attent te maken op de schaduwzijden
van het optreden van de Vlaamse bisschoppen (De Meester aan Vilain XIIII,
9 okt. 1856, AMBUZ.; infra, ,p. 106). Het was na de hier verhaalde audiëntie dat
de nuntius telegrafisch werd opgedragen de encycliek in te houden (Antonelli
aan Gonella, telegram van 8 okt. 1856, ASV., ANB., XXIX, 5; toelichtende brief
van 10 okt. 1856, ibidem).
(59) Gonella aan de bisschoppen, 6 oktober 1856 (m) , ASV., ANB., XXIX, 5 :
"...vu l'irritation des esprits...".
(60) Malou aan Delebecque, 9 okt. 1856, BAB., B 117, p. 342 : "Son Excellence le Nonce m'a dit hier que le Bref du Saint-Père, cité par V.G. dans son
mandement relatif aux affaires de l'université de Gand, n'était pas destiné à la
publicité. C'était l'encyclique relative au même sujet qui devait porter le coup.";
Beckx aan Delebecque, 4 nov. en 16 febr. 1857, AGR., reg. externorum, IX,
pp. 243 en 257.
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Het was dus wel degelijk een misvatting van de Belgische diplomatie in Rome, wanneer zij de klachten over Delebecque in zoveel
betuigingen van instemming met de regeringspolitiek vertaalde. Men
was in de pauselijke omgeving de mening toegedaan dat de toestand
aan de Gentse rijksuniversiteit, zoals die door de regering geduld
werd, voor de katolieken onaanvaardbaar was en dat hier moest aan
verholpen worden in de zin, zoals door de Vlaamse bisschoppen en
de nuntius werd voorgesteld : óf een homogeen katoliek onderwijs
aan de rijksuniversiteiten, óf afwijzing van deze instellingen. De
houding van de regering noopte tot de laatste oplossing, en hiervoor
had de H. Stoel in feite reeds gekozen. Het belette Rome niet enig
begrip op te brengen voor de precaire situatie waarin de regering zich
bevond, geklemd als deze zat tussen de liberale oppositie en een
radikale rechtervleugel.
Dit begrip wilde de regering omzetten in steun tegen de ultramontaanse fraktie. Zij liet er haar gezant te Rome herhaaldelijk op
aandringen dat de H. Stoel de ijver van de Vlaamse bisschoppen zou
bekoelen, en hen tot meer gematigdheid zou aanzetten (61). Op dit
punt behaalde zij evenwel geen merkbaar sukses. Wanneer A. Dechamps in de herfst van 1857 met een analoge opdracht naar Rome
werd gezonden, behaalde hij geen beter resultaat (62). De H. Stoel
kwam er niet toe de ultramontaanse klerus te desavoueren (63).
De regering liet niettemin, op grond van haar Romeinse informatie, eind 1856 reeds het gerucht verspreiden dat Pius IX de
houding van de Vlaamse bisschoppen afkeurde. Om deze stemmingmakerij tegen te gaan, stuurden Malou en Delebecque er op aan dat
de encycliek van 15 september, die een bevestiging van hun standpunt inhield, toch nog onder één of andere vorm zou gepubliceerd

(61) De Meester aan Vilain Xllll, 9 okt. 1856. 1 april 1857 en 16 okt. 1857,
AMBUZ., Correspondance politique, Légations, Saint-Siège, IX en XII.
(62) Zie over de zending, waarmee de liberaal-katolieke politicus Adolphe Dechamps (1807-1875) eind 1857 door de regering belast werd : E. DE MOREAU,
Adolphe Dechamps, Brussel 1911, pp. 256-257.
(63) Antonelli aan Gonella, 2 nov. 1857, ASV., Spogli, Gonella. Al bleek Pius IX
wel enig begrip op te brengen voor de positie van de regering, hij liet anderzijds
langs indirekte weg de Vlaamse bisschoppen zijn steun toezeggen, zoals blijkt uit
volgend schrijven van J.B. Malou aan de rektor van St.-Juliaan der Vlamingen te
Rome : "J'ai été bien touché de l'approbation que le Saint-Père a donnée à la
conduite de Mgr l'évêque de Gand et à la mienne dans l'affaire des universités,
lorsque M. Dechamps est allé solliciter un blâme, au nom des ministres, et de
l'extrême bonté qu'il a eue de me le faire savoir." (Malou aan de Neckere,
12 nov. 1857, BAB., B 118, p. 418.
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worden. Zij bereikten echter hun doel niet (64). Een dergelijke publikatie kon voortaan niet meer plaats vinden buiten de kontekst van de
bisschoppelijke mandementen, en die leek de H. Stoel juist eerder
nadelig. Het leek niet raadzaam de diskussie, die stilaan luwde, nogmaals leven in te blazen. Malou en vooral Delebecque kregen daardoor de volle last te dragen van de aanvallen der liberalen en van de
fluisterkampagne van de regering. Het enige dat in hun voordeel werd
ondernomen, was een voorzichtige logenstraffing van de persberichten, die gewaagden van een pauselijke afkeuring voor de bisschoppelijke mandementen (65).
De Gentse bisschop Delebecque stelde nog alles in het werk om
de kwalijke indruk, die de publikatie van de pauselijke breve te Rome
had gemaakt, weg te nemen. In een schrijven aan Pius IX bood hij
hiervoor zijn verontschuldigingen aan. Het was hem niet bekend,
schreef hij, dat de eerste brief geheim moest blijven en hij had er des
te gretiger gebruik van gemaakt daar er haast mee gemoeid was. De
encycliek van 15 september zou het kwaad niet meer voorkomen
hebben voor het lopende akademiejaar, terwijl de ouders nu tijdig
verwittigd waren en een voortreffelijk resultaat was geboekt (66). De
Gentse bisschop beijverde zich ook om gevolg te geven aan de encycliek van 15 september, die hoewel geheim gehouden, al haar kracht
behield. Delebecque verzocht de Jezuïeten een filosofiekursus te
hechten aan hun kollege te Gent, om aldus een tegenwicht te vormen
tegen het filosofieonderwijs aan de rijksuniversiteit. Door deze volgzaamheid, die trouwens in de lijn van zijn overtuiging lag, stak Delebecque gunstig af tegen kardinaal Sterckx, die slechts schoorvoetend
(64) Malou aan Delebecque, 9 okt. 1856, BAB., B 117, pp. 342-344; Delebecque
aan Gonella, 12 okt. 1856, ASV., AMB., XXIX, 5; Delebecque aan Beckx,
17 okt. 1856, AGR., Belg. 3 - XVI.6; Gonella aan Antonelli, 17 okt. 1856,
ASV., ASS., 1857, 256, 20, pp. 5-6. De Vlaamse bisschoppen wensten de publikatie van de encycliek, mits mildering van enkele passages, die in de gegeven
omstandigheden bezwarend waren voor de H. Stoel. Een suggestie van Gonella in
die zin, vond bij Antonelli geen gehoor.
(65) Antonelli aan Gonella, 25 nov. 1856, ASV., ANB., XXIX, 5.
(66) Delebecque aan Pius IX, 10 okt. 1856 (m), BAG., C, V, a. De Gentse bisschop rechtvaardigde zich ook bij Beckx in een schrijven dat overigens duidelijk
zijn onrust verried (Delebecque aan Beckx, 17 okt. 1856, AGR., Belg. 3
- XVI, 6; infra, p. 110). De Belgische gezant geraakte op de hoogte van het feit
dat Delebecque te Rome zijn ekskuses had aangeboden en dit bevestigde hem ten
onrechte in zijn overtuiging dat de H. Stoel aan de zijde van de regering stond
(De Meester aan Vilain XIIII, 1 april 1857, AMBUZ., Correspondance politique,
Légations, Saint-Siège, IX).
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gevolg gaf aan de pauselijke aansporing (67). Dit droeg er in sterke
mate toe bij om Delebecques prestige te Rome te herstellen. Een
openlijke rehabilitatie kon de Gentse bisschop echter niet afdwingen (68).

*

*

Men ontkomt niet aan het besluit dat de stellingname van de
H. Stoel in de zaak Laurent-Brasseur, hoewel vrij genuanceerd, ondubbelzinnig was. De Romeinse houding terzake werd beheerst door
de steun, verleend aan de ultramontaanse fraktie. Delebecques herderlijke brief moet in deze kontekst begrepen worden. Had de
bisschop zich niet verzekerd geweten van de uitdrukkelijke steun van
Rome voor zijn standpunt, dit schrijven zou nooit verschenen zijn.
Dit neemt niet weg dat de H. Stoel zich naderhand van dit dokument
distantieerde, wat dank zij het diplomatiek optreden van Antonelli
mogelijk bleef. De Gentse bisschop had zich, waar hij het hele rijksonderwijs aanviel, tot een onvoorzichtigheid laten verleiden, die
Rome niet met zijn gezag wilde dekken en dit des te minder waar
Delebecque met de publikatie van de pauselijke breve op zichzelf
(67) De filosofiekursus, die in november 1857 aan het St.-Barbarakollege te Gent
werd gehecht, werd geen sukses. Hij bleek aan geen feitelijke nood te beantwoorden, gezien de Gentse universiteit nog nauwelijks in katolieke kringen rekruteerde. In 1866 werd de kursus afgeschaft. Wat Brussel betreft, Sterckx
weigerde er enig betekenisvol initiatief te nemen, uit vrees de Leuvense universiteit te schaden. Hij liet de handelsschool St.-Aloysius van Mechelen naar Brussel
overbrengen en richtte in dit instituut een beperkte filosofiekursus op. Op die
manier kwam Sterckx nauwelijks tegemoet aan de wensen van Pius IX, die
trouwens van zijn ontstemming geen geheim maakte. Zie : A. SIMON, Le
cardinal Sterckx, II, pp. 197-212.
(68) Oeiebecque poogde meermaals via Beckx een openlijke blijk van Pius IX'
welwillendheid te bekomen. De paus ging in dit opzicht niet verder dan verbale
verklaringen. Zijn terughoudendheid was ingegeven door politieke overwegingen,
maar ook door ontstemming over de globale houding van het episkopaat t.a.v. de
direktieven, neergelegd in de encycliek van 15 september 1856 (Beckx aan Delebecque, 16 febr. 1857, AGR., reg. externorum, IX, p. 257; Beckx aan Legrelle s.j., 14 mei 1857, AGR., reg. prov. belg.. III). De Gentse bisschop bekwam
daarentegen een schrijven van de nuntius waarin verklaard werd : "Sa Sainteté a
vu avec une légitime satisfaction dans votre mandement non seulement une
preuve du zèle qui vous anime pour la bonne et religieuse éducation de la
jeunesse, mais il y a vu en outre un acte d'une portée salutaire et efficace et
l'accomplissement d'un des premiers devoirs d'un évêque envers les ouailles confiées à ses soins." (Gonella aan Delebecque, 4 febr. 1857, BAG., C, V, a, 21).
Delebecque zond dit schrijven ter informatie aan de kierus (Delebecque aan de
dekens, 18 febr. 1857, BAG., C, V, a, 22).
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reeds reden tot ontevredenheid gaf. Uit de blijken wan afkeuring
jegens de Gentse bisschop, aan de regering door haar diplomaten
gerapporteerd, trok het kabinet de voorbarige konklusie dat de
H. Stoel alle begrip opbracht voor zijn gematigde, grondwettelijke
politiek. Dit was eerder een illusie. De H. Stoel onttrok nooit zijn
steun aan de ultramontaanse fraktie. Alleen werd getracht de scherpe
kanten van het konflikt tussen de regering en de Vlaamse bisschoppen af te ronden. Aan de grond ervan veranderde dit echter
niets. Integendeel, de verdeeldheid tussen de katolieken werd bestendigd en deze toestand zou in belangrijke mate bijdragen tot de
val van de konservatieve regering De Decker, eind 1857. In de volgende decennia zou het antiliberalisme van de H. Stoel, dat in deze
episode zijn invloed liet gelden, de malaise onder de Belgische katolieken nog vergroten.

BIJLAGEN
I
Delebecque aan Pius IX
Gent, 9 juni 1856. BAG., C, V, a, 17bis (minuut).
Beatissime Pater,
Dum anno 1853 SS. Apostolorum limina visitavi et relationem status meae
dioecesis Sacrae Congregationi Concilii obtuli, capite VIII egi de prava doctrina
quae tradebatur in Universitate Gubernii Gandae. Eidemque S.C. exhibui
exemplar litterarum quibus scripta professoris philosophiae rationalismo infecta
vigilantiae Cleri mei denuntiaveram (69). Vix ad dioecesim redux cum dolore
inaudivi alium professorem philosophiae varios libros fabulosos sive romanticos
edidisse, in quibus multa sunt bonis moribus contraria (70). Anno 1854 alii
professores ejusdem Universitatis academiam sive societatem litterariam instituerunt, in qua, advocatis (71) quoque ex Gallia oratoribus, commenta modernorum oeconomistarum et socialistarum exponunt ac propagare nituntur (72).
Anno 1855, professor juris civilis (73), cujus liber Histoire du droit des gens,
decreto 7 septembris 1852 a S.C. Indicis prohibitus fuit, aliud edidit opus:
Histoire de l'humanité. Etudes sur le christianisme, in quo divinamchristianae
(69) Relatio status dioecesis Gandavensis, 6 april 1853, BAG., B, XXI, h, 91 (m). Delebecque doelt op de circulaire van 2 september 1852, gericht tegen Wagener.
(70) Bedoeld wordt Léon Wocquier (1821-1864), professor van logika en moraalfilosofie en
auteur van een tiental dichtbundels en romans. Zie : J. VERCOUILLE, art. "L. Wocquier",
in : Université de Gond. Liber memorialis, l, Gent 1913, pp. 145-147.
(71) In de hier gepubliceerde minuut is de keuze gelaten tussen "advocatis" en "accitis".
(72) De literaire kring, waarover hier sprake, had geen officiële bindingen met de universiteit, wat niet zonder belang was {infra, p. 104).
(73) François Laurent.
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religionis institutionem directe impugnat, necessitatemque adstruit novae religionis magis consentaneae genio et inclinationibus hominum. Denique subfinem
ejusdem anni, professor juris naturalis et oeconomiae politicae docuit et scripto
vulgavit (74) :
1° Libertates cultuum, associationum, artis librariae et typographiae esse juris
naturalis ideoque leges et conventiones quibus libertates istae limitantur aut
comprimuntur, legi naturali adversari. Inter alias citavit nuperrimam conventionem orbe cathoiico appiaudente initam inter Sanctitatem Vestram et Augustissimum Imperatorem Austriae (75).
2° Principium subjectivum, per quod humanum intellectum ac libertatem intelligit, medio aevo sub juga ecclesiae fuisse compressum et quasi suffocatum.
3° Idem subjectivum principium a pseudo-reformat ione saeculi XVI restau ra tum
fuisse per proclamationem llberi examinis.
4° Romanos Pontifices medii aevi jura civilis potestatis successive usurpasse etc.
Professores isti ut se adversus catholicorum scriptorum aggressiones defenderent
varia usi sunt perfugia : prior asseruit se rationalismi commenta non theologice
sed philosophice tantum docuisse, posterior vero declaravit se liberum examen
aliaque Protestantium principia non voluisse applicare Religioni Catholicae sed
historiae dumtaxat et juri naturali, coeteri vero contendunt se extra ambitum
cursus scholaris cui praeficiuntur impune posse quascumque opiniones tueri et
libros in lucem edere.
Quamvis Gubernium heterodoxas doctrinas istas in sua Universitate impedire et
professores amovere posset, easdem hactenus toleravit, eoquod sibi non videantur directe et aperte hostiles Religioni. Aliqui parentes ex civitate praesertim
fidentes suorum filforum virtuti vix periculum vident in fréquentât ione istius
Universitates, sed contrarium dernonstravit lugenda experientia. Ex quo etenim
pemiciosae doctrinae istae Gandae impune traduntur tam in praelectionibus
quam in libris professorum, plurimi alumni Universitatis Gandavensis statuta
Religionis Catholicae negligunt, Ecclesiae ministros contemnunt, quin immo
aliqui eo impietatis devenerunt ut in ultima processione Corporis Christi Sanctissimae Eucharistiae Sacramentum impiis clamoribus et cachinnis publice insultaverint, indignante fideli populo (76).
His consideratis judicavi fidèles esse praemuniendos, sed ne prudentiae limites in
re tam ardua excederem cunctandum esse duxi donec ExcelI. D. Nuntius Apostolicus, quern abhinc quinque jam menses de his certiorem reddidi, mihi Sanctitatis
Vestrae mentem notam faceret. Interim tarnen parochos Dioecesis hortatus sum
ut parentes serio monerent de periculo cui ratione fidei et morum exponuntur
filii sui in Universitate Gandavensi quamdiu tales viri (sunt 5 ad minus) docerent
phil. hist, jus nat. civ. etc. Simile monitum Clero suo dederunt RR. DD. Episcopi

(74) De aangehaalde stellingen had Brasseur onderschreven in zijn brief van 24 december
1855 aan de direktie van de Bien Public (Bien Public, 26-27 dec. 1855, p. 1).
(75) Brasseurs kritiek op het tussen de H, Stoel en Oostenrijk op 18 augustus 1855 gesloten
konkordaat, werd hem door Gonella zwaar aangerekend (Gonella aan Antonelli, 25 en
29 dec. 1855, ASV., ASS., 1857,256,1<> en 2<>).
(76) Deze feiten deden zich voor op 25 mei 1856. De akademische overheid trof maatregelen tegen de voornaamste schuldigen. Zie o.m. : Bien Public, 26 tot 30 mei 1856.
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Tornacensis et Brugensis, quorum subditi istam Universitatem quoque fréquentant sive celebrant (77).
Cum ad finem vergat annus scholaris et fidèles opportune nunc moneri
possint ut filios suos ad Universitatem Gandavensem non mittant deinceps, ad
Sanctitatem Vestram directe recurro cum filiali fiducia ut in tam gravi necessitate Sanctitas Vestra consilio et auxilio mihi adesse dignetur. Interim ad Sanctitatis Vestrae pedes provolutus apostolicam benedictionem humiliter postulo.

Pius IX aan Delebecque
Rome, 28 juli 1856. BAG., C, V, a, 18.
Venerabilis Frater, Salutem et Apostolicam Benedictionem. Magno quidem
dolore affecti fuimus, cum ex Tuis etiam Litteris die 9 proximi mensis Junii
scriptis ac nu per ad Nos perlatis magis magisque cognoverimus multipliées, pestiferosque errores, quibus istius Gandavensis Universitatis professores, ac praesertim philosophiae et juris naturalis et civilis Doctores juvenum mentes, animosque
pervertere, eorumque mores corrumpere non reformidant. Namque ipsi, uti significas, inter alias falsas ac perniciosissimas, quas tradunt doctrinas, minime erubescunt turn suis praelectionibus, turn operibus in vulgus editis et recentissimorum social istar urn commenta defendere, et divinam sanctissimae nostrae religionis originem oppugnare, et novae reiigionis hominum genio et inclinationibus
magis consentaneae necessitatem asserere, et cultuum associationum, et quidlibet
scribendi typisque edendi libertatem propugnare et supremam hujus Apostolicae
Sedis, et legitimi praecipue cujusque imperii potestatem impetere, irridere et
contemnere. Ex qua sane impia, perversa, absurda et omnino improbanda docendi ratione evenit, ut improvida potissimum Juventus cum maximo, et nunquam satis lugendo turn su o, turn christianae, civilisque reiplubicae damno ab
omnis honestatis, virtutis, veritatis, justitiae, reiigionis semita miserandum in
modum abducatur, atque ad jura omnia divina et humana proculcanda, et prava
quaeque peragenda excitetur et impellatur. Equidem verbis exprimere haud
possumus, Venerabilis Frater, quo intimo angamur dolore noscentes quibus
monstrosis opinionum portentis, exitialibusque doctrinis iidem Professores juventutem déprava re, ad exitium impellere, et sanctissimae nostrae reiigionis, ac
civilis societatis fundamenta penitus evertere moliuntur (78). Itaque, Venerabilis
(77) In de tekst werd de hiernavolgende passage doorgehaald : "Nuperrime vero Emin. D.
Cardinalis Archiepiscopus Mechliniensis fidèles suae dioecesis graviter admonuit depravis
doctrinis universitatis liberae Bruxeüensis et universitatum aliorumque scholarum Cubernii". De laatste woorden vertekenden de inhoud van Sterckx' herderlijke brief (supra, p. 90). Het was wellicht om die reden dat Delebecque tenslotte de ganse passage
schrapte.
(78) Slechts de hiernavolgende tekst werd in Delebecques.. herderlijke brief van 8 september
1856 opgenomen. De bisschop gaf uiteenlopende verklaringen voor het feit dat hij de breve
niet volledig publiceerde. Tegenover Malou voerde hij aan dat hij ten aanzien van het te
verwachten initiatief van Pius IX, de H. Stoel niet te ver wilde engageren (Delebecque aan
Malou, 25 aug. 1856, BAB., B 117, p. 317). Aan Beckx verklaarde hij dat hij de H. Stoel had
willen behoeden tegen al te felle aanvallen in de liberale pers en vooral dat hij het verwijt van
overdrijving en laster had willen ontlopen. In de pauselijke breve werden de Gentse professoren immers op getuigenis van Delebecque van socialistische propaganda beschuldigd, terwijl
die enkel bedreven werd in de literaire kring : "Ce n'est ni dans les leçons, ni dans les livres
édités par les professeurs qu'on s'efforce de propager les doctrines socialistes, mais dans une
société littéraire indépendante de l'université. Quoique cette société ait été établie et qu'elle
soit en réalité dirigée par des professeurs de l'université, de concert avec d'autres littérateurs,
les premiers ont eu soin de ne pas apposer leurs noms aux programmes de la dite société.'
(Delebecque aan Beckx, 20 sept. 1856;AGR., Belg. 3 - XVI, 5).
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Frater, summis meritisque laudibus efferimus consilium a Te provide, sapienterque initum hortandi Tuae Dioecesis Parochos, ut parentes serio ac sedulo
monerent de gravissimis periculis quibus eorum filii exponuntur in Gandavensi
Universitate celebranda. Ac pergratum Nobis fuit ex iisdem Tuis Litteris int eiliger e, idem consilium susceptum quoque fuisse a Venerabilibus Fatribus Episcopis Tornacensi, et Brugensi. Plane non dubitamus, quin pro eximia Tua pastoral i sollicitudine ac vigilantia pergas majori usque cura, studio et contentione
Tuam omnem operam impendere, ne tam dirae contagia pestis Tuum gregem
inf iciant, ac misere perdant. Denique hac quoque occasione libentissime utimur,
ut iterum testemur et confirmemus praecipuam, qua Te prosequimur, benevolentiam. Cujus quoque certissimum pignus esse volumus Apostolicam Benedictionem, quam toto cordis affectu Tibi ipsi, Venerabilis Frater, cunctisque
istius Ecclesiae Clericis, Laicisque fidelibus peramanter impertimus. Datum
Romae apud S. Mariam Majorem die 28 Julii anno 1856 Pontificatus Nostri anno
undecimo.
Scias autem velimus Nos quamprimum, Deo bene juvante, aliquod inituros
esse consilium ut tanti momenti rei occurrere possimus (79).
Pius PP. IX.
Ill
De Meester de Ravenstein aan Vilain XIIII
9 oktober 1856. AMBUZ., Corresp. politique, Légations, Saint-Siège, IX.
Monsieur le Vicomte,
Au lieu d'être invité à passer chez le Cardinal secrétaire d'Etat, comme je
m'y attendais et ainsi que j'ai eu l'honneur de l'annoncer à Votre Excellence
dans ma dépêche du 3 de ce mois, n° d'ordre 139 (80), Son Eminence m'a fait
savoir hier, que Sa Sainteté me recevrait aujourd'hui à onze heures du matin.
J'ai été accueilli avec cette bonté touchante, qui caractérise si bien le
successeur du Prince des apôtres. Le St-Père s'est empressé de parler de l'émotion
produite en Belgique par la lettre pastorale de l'évêque de Gand. J'ai demandé la
permission au Pape de rappeler de nouveau une question qui m'avait toujours
paru avoir reçu l'approbation et de Sa Sainteté et de son Cardinal secrétaire
d'Etat, dans tous les entretiens particuliers, que j'avais eu l'honneur d'avoir à ce
sujet : c'est-à-dire, les explications fournies, au nom du gouvernement du Roi,
par M. le Ministre de l'Intérieur daps la séance de la Chambre des Représentans
du 22 février dernier, sur les faits et les mesures concernant le cours de droit
naturel, professé par M. Brasseur, à l'université de Gand.
Après avoir fait un exposé de toute cette question, j'ai dit qu'avant mon
départ de Rome (81), je devais encore croire, par ma conversation avec Sa Sainque le St-Siège n'avait pas changé d'avis, qu'il était toujours satisfait du blâme
qui avait si justement atteint M. Brasseur du haut de la tribune nationale. J'ai
ajouté qu'il n'était pas étonnant que la lettre pastorale, appuyée sur un billet du
(79) Deze zin werd eigenhandig door Pius IX aan de breve toegevoegd. Hij werd uiteraard
niet opgenomen in Delebecques herderlijke brief.
(80) De Meester aan Vilain XIIII, 3 okt. 1856, AMBUZ., Correspondance politique,
Légations, Saint-Siège, IX.
(81) De Meester was met diplomatiek verlof van 26 juni tot eind september 1856.
Ondertussen werd hij vervangen door Aug. d'Anethan. Zie : G. BRAFVE en
I. MONDOVITS, "Le corps diplomatique et consulaire belge en Italie (1830-1914), in :
Risorgimento, 1969, XII, p. 137.
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Pape, avait produit une sensation d'autant plus grande qu'elle n'attaquait pas
seulement l'université de Gand, mais pour ainsi dire toutes les institutions protégées et surveillées par l'Etat, ainsi que des sociétés particulières, en un mot,
qu'après avoir lu cette lettre, on devait se dire, qu'en Belgique, il n'y a plus que
le clergé qui peut faire bien.
"L'évêque de Gand, m'a répondu Sa Sainteté, m'avait envoyé depuis longtemps un rapport développé sur l'enseignement donné à l'université de Gand et
m'avait en même temps consulté sur les mesures à prendre pour empêcher que de
mauvaises doctrines ne se propageassent dans son diocèse. J'ai laissé ce rapport
pendant plus de deux mois sur ma table. Plus tard, pressé d'y répondre, je me
suis enfin décidé à faire écrire par Mgr Fioramonti le billet qui a été publié (82).
Un Pape ne pouvait pas faire d'autres réponses aux questions qui lui étaient
soumises. L'évêque de Gand a donné trop de développement à son épftre, je le
regrette.".

Je n'ai pas hésité à déclarer que la constitution belge autorise complètement
l'évêque de Gand à agir comme il a agi et que le gouvernement du Roi laissera
toujours émettre à notre clergé ses jugemens doctrinaux avec une plénitude de
liberté qu'on ne trouvera dans aucun autre pays, mais que, comme catholique, je
prenais la respectueuse liberté de faire observer que si la constitution belge est si
libérale, je pensais que dans l'intérêt de la religion le St-Siège devait surveiller
avec plus de soin les actes publics des évéques Belges que ceux des évéques des
autres nations, que l'exemple donné par quelques-uns de nos prélats finirait par
empêcher d'autres gouvernemens à laisser un jour leurs clergés jouir de libertés
semblables aux nôtres.
J'ai continué en disant que, s'il était vrai d'un côté que la constitution belge
permettait à l'évêque de Gand de dire tout ce qu'il a dit et de semer, de cette
manière, la zizanie dans le pays, cette même constitution et les lois de l'Etat
imposaient aussi au gouvernement de S.M. des devoirs qu'il saura remplir avec la
plus complète indépendance.
Alors j'ai expliqué les mesures que M. le Ministre de l'Intérieur se proposait
de prendre à l'égard de quelques professeurs de l'université de Gand, mesures
dont à cause de la vivacité de Mgr l'évêque, il ne pouvait plus être question
maintenant (83). Le St-Père m'en a paru ému.
J'ai rappelé à Sa Sainteté une autre vivacité d'un de nos évéques qui, pendant les négociations pour la conclusion de la convention d'Anvers, disait : "La
loi sur l'enseignement moyen serait bonne que je m'y opposerais. J'ai fait tant de
sacrifices pécuniaires pour fonder des collèges dans mon diocèse que je ne puis
permettre qu'ils soient moins fréquentés par la concurrence qu'on veut leur

(82) Deze voorstelling van feiten roept enkele bedenkingen op. Delebecques rapport, gedateerd op 9 juni, kan ten vroegste midden juni door Beckx aan Pius IX overhandigd zijn.
Het pauselijk antwoord was reeds verzendklaar eind juli. Het werktempo van de pauselijke
kanselarij in acht genomen kan men hier bezwaarlijk van een lang uitstel gewagen. Indien de
paus niettemin toch tot spoed is aangemaand, kan dit enkel door Beckx gebeurd zijn. Van
een tweede schrijven van Delebecque aan Pius IX is niets bekend.
(83) Zie hieromtrent : supra, p. 94. Beckx ving echo's op van deze uitlating van de Belgische
gezant : "J'ai su par d'autres voies qu'on a cherché de vous accuser d'imprudence etc. et
qu'on a fait valoir que le gouvernement avait déjà pris ses mesures pour éloigner les professeurs, que tout était arrangé et que la lettre pastorale est venu tout gâter... J'ai pu remarquer
que cette interprétation n'a pas fait grande impression sur le St-Père." (Beckx aan Delebecque, 4 nov. 1856, AGR., reg. extemorum, IX, p. 243).
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faire." (84). J'ai saisi cette occasion pour remercier le St-Père de ce que Rome
avait fait à cette époque pour rétablir l'entérite en Belgique et j'ai demandé, en
ma qualité de catholique, si de semblables conseils paternels ne pourraient pas
être envoyés à Mgr Delebecque.
"C'est impossible pour le moment, m'a répliqué Sa Sainteté, il faut du
temps. Le temps calmera l'orage et alors nous verrons. On doit seulement être
bien persuadé d'une chose, c'est que le Pape ne veut se mêler en rien de tout ce
qui concerne l'administration des autres Etats." (85).
"Mais, a continué le St-Père, je viens encore d'écrire à vos évêques. Une
circulaire doit leur être arrivée dans ce moment. Elle est confidentielle, (86),
mais si elle dévient aussi publique, que va-t-on dire ? Quel effet va-t-elle produire ? J'engage les évêques Belges à fonder autant qu'il est en leur pouvoir des
classes de philosophie dans leurs collèges.".
J'ai immédiatement tranquillisé (87) Sa Sainteté, en disant que le gouvernement du Roi, comme tous les Belges, n'étaient pas ennemis dès lumières, que
plus on fonderait des collèges et plus on y enseignerait dés matières différentes,
d'autant plus l'on devait s'attendre à voir sortir de ces divers établissements des
hommes célèbres, qui feraient grandir le nom belge. "Cette circulaire, ai-je ajouté
pourra tout au plus déplaire à un ou deux de nos prélats qui craignent la concurrence, dans l'intérêt exclusif de l'université de Louvain. L'opposition que les
Jésuites ont rencontrée, quand ils ont commencé à enseigner la philosophie à
Namur, ne nous fait que trop connaître cet état de choses.".
Avant d'être congédié par le St-Père, la conversation est retombée sur la
lettre pastorale de l'évéque de Gand. Cet évéque, ainsi que ceux de Bruges et de
Tournay sont personnellement connus de Sa Béatitude. Je crois avoir remarqué
que l'on pense ici que Mgr Malou a beaucoup contribué à la rédaction de la lettre
de Gand. Mgr Oeiebecque paraît être son général d'avant-garde, comme Mgr Labis formera sans doute l'arrière. "Je connais bien, m'a dit Sa Sainteté, Mgr Dele(84) Vermoedelijk gaat het hier om een uitspraak van J.B. Malou, die samen met Labis en
Delebecque op felle wijze de wet van 1 juni 1850 op het middelbaar onderwijs bestreed, en
die het akkoord dat uiteindelijk rond de zgn. Konventie van Antwerpen tot stand kwam,
zeer bemoeilijkte. Zie : H. FASSBENOER, "L'Episcopat belge et le projet de loi sur l'enseignement moyen de 1850", in : BIHBR., 1969, XL, pp. 469-520; A. SIMON, Le cardinal
Sterckxet son temps, I, pp. 502-538.
(85) Het was precies dezelfde argumentatie, die de H. Stoel zou ontwikkelen om het analoge
verzoek van Dechamps, eind 1857, af te wijzen (Antonelli aan Gonella, 2 nov. 1857, ASV.,
Spogli, Gonella).
(86) Deze zinsnede moet men eerder een geruststellende bedoeling toeschrijven. Niets wijst
er op dat Pius IX van bij de aanvang zijn encycliek als een vertrouwelijk dokument beschouwde, integendeel. Aan aanwijzingen in die zin ontbreekt het niet : Gonella aan Malou,
4 o k t . 1856, BAB., B 117, p. 342; Malou aan Delebecque, 9 okt. 1856, BAB., B 117,
pp. 342-344; Antonelli aan Gonella, 10 okt. 1856, ASV., ANB., XXIX,5. Pas na de hier
verhaalde audiëntie werden door de H. Stoel maatregelen getroffen om de verspreiding van
de encycliek te beletten.
(87) De geruststellende verklaringen van de Meester ten spijt, zou de bekendmaking van de
pauselijke encycliek in haar bestaande vorm zeker als een kaakslag aangevoeld zijn door de
regering. De paus blijkt dit ingezien te hebben en vandaar het bevel tot inhouding van de
encycliek. Er dient in dit verband ook opgemerkt dat, wanneer Delebecque begin 1857
aanstalten maakte om de pauselijke richtlijnen, in de encycliek neergelegd, op te volgen, hij
op sterke oppositie vanwege de regering stootte (Delebecque aan Gonella, 7 febr. 1857,
ASV., ANB., XXIX.5).
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becque, il m'a toujours fait l'effet d'un bon archiprêtre de campagne, mais jamais
d'un écrivain aussi prodigue de paroles." (88).
En quittant le St-Père, je suis allé chez le cardinal secrétaire d'Etat pour lui
rendre compte, comme cela se fait toujours ici, de l'entretien que j'avais eu
l'honneur d'avoir avec le Souverain Pontife. A peine me trouvais-je chez Son
Eminence, qu'elle me dit : "Eh bien, vous avez appris que le St-Père a encore
écrit une autre lettre en Belgique. Je n'en savais rien, l'autre jour, quand vous
étiez chez moi." (89). J'ai répondu que le Pape m'avait parlé de la missive et j'ai
répété au cardinal ce que j'avais dit au St-Père au sujet de la circulaire dont il
s'agit.
Toute ma conversation avec Son Eminence, en lui rapportant celle que
j'avais eue avec Sa Sainteté a tendu à bien faire comprendre la nécessité, tant
pour le bien de la religion que pour le repos matériel de la Belgique, de calmer la
vivacité de quelques-uns de nos évoques. Le cardinal, comme d'ailleurs le St-Père
aussi, voit très bien cette nécessité. Mais Rome ne fait pas ce qu'elle veut dans
certains diocèses belges. On lui répond : "Nous sommes sur les lieux, c'est à nous
à apprécier la situation.".
Quoiqu'il en soit, je pense pouvoir assurer que le St-Siège déplore vivement
la lettre pastorale de Gand, mais il ne croit pas pouvoir le dire publiquement. Je
suis presque convaincu que le Nonce a reçu ou recevra des instructions qui, il
faut l'espérer, pourront contribuer un peu à rétablir le calme au milieu de l'agitation si maladroitement et si injustement provoquée (90).
Mgr de Mérode (91) m'a dit qu'il venait d'obtenir un congé d'un mois, qu'il
compte passer en Belgique.

Veuillez, M. le Vicomte, agréer...

IV
Delebecque aan Beckx
17 oktober 1856. AGR., Belg. 3-XVI.6.
Mon Très Révérend Père,
J'ai confié à un père franciscain qui est parti pour Rome le 27 septembre
une lettre à votre adresse (92) avec deux exemplaires de ma lettre pastorale du
8 septembre. J'espère que vous les aurez reçus et que déjà vous aurez offert au

(88) Pius IX had Delebecque leren kennen tijdens diens bezoek "ad limina" in 1853.
(89) De encycliek werd op 23 september via de diensten van de Staatssekretär ie verzonden
(Antonelli aan Gonella, 23 sept. 1856, ASV., ANB., XXIX.5). De vermelde ontmoeting
tussen Antonelli en de Meester greep plaats op 3 oktober.
(90) De nuntius ontving, voor zover bekend, geen instrukt.es van die aard.
(91) Over Xavier de Mérode (1820-1874), kamerheer van de paus vanaf 1850 en minister
van Oorlog van 1860 tot 1865, zie : R. AUBERT, "Mgr de Mérode, ministre de la guerre
sous Pie IX,", in : RGB., 1956, pp. 1102 e.v.
(92) Delebecque aan Beckx, 20 sept. 1856, AGR., Belg. 3 - XVI, 5.
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St-Père l'exemplaire qui lui était destiné (93) avec prière de me faire parvenir un
mot d'encouragement et d'approbation car j'en ai grandement besoin comme je
vais l'expliquer.
D'abord, comme je l'avais prévu, ma lettre pastorale, suivie de près de celle
de Mgr l'évêque de Bruges, a soulevé contre moi et contre mon vénérable collègue toutes les furies de la franc-maçonnerie belge et étrangère. Ses journaux
n'ont pas essayé de nous réfuter, c'était chose impossible en présence des pièces
justificatives, mais ils ont vomi contre nous toutes les injures et inventé toutes les
calomnies imaginables, nous faisant dire ce à quoi nous n'avons pas même pensé,
entre autres que nous voulions abolir la constitution, renverser l'université de
Gand et celle de Bruxelles, au profit de celle de Louvain, rétablir l'Inquisition etc. etc.
.
Tout cela n'a fait sur moi et sur mon clergé d'autre impression que de nous
fortifier dans la lutte contre l'enfer. Nous avons vu ainsi combien la plaie sur
laquelle nous avons mis le doigt était profonde et combien il faudra de zèle et de
courage pour la guérir. Cependant nous avons le ferme espoir d'y parvenir en
deux ou trois ans, si nous sommes ouvertement et constamment soutenus par le
St-Siège. Déjà notre première tentative a été couronnée d'un plein succès. Des
2fj élèves des collèges ecclésiastiques de mon diocèse qui se rendent aux universités pour y étudier la philosophie, deux seulement, qui n'ont pas de fortune, sont
entrés à celle de Gand, tous les autres ainsi qu'un certain nombre d'anciens élèves
de l'université de Gand sont partis pour Louvain ou pour Namur. Mgr l'évêque
de Bruges a obtenu un résultat analogue dans son diocèse. Il s'en suit que si nous
pouvons continuer ainsi, l'université de Gand ne se recrutera plus que dans les
athénées de Gand, de Bruges et de Tournai, qui n'ont ordinairement qu'une
quinzaine d'élèves en rhétorique ensemble. Le seul collège de Ste-Barbe (94) en a
cette année-ci vingt-quatre.
Aussi le gouvernement a-t-il enfin ouvert les yeux. Il a adressé le 7 octobre
une circulaire aux universités de l'Etat, pour tracer aux professeurs une ligne de
conduite à suivre dans les matières qui touchent à la religion (95). Cependant,
cette circulaire laisse beaucoup à désirer, puisqu'elle ne défend que les attaques
directes contre les principes essentiels des cultes pratiqués en Belgique, soit que
ces attaques aient lieu dans les leçons, soit qu'elles se produisent dans les livres
publiés par les professeurs. Ces mots dans les livres indiquent que les pièces
justificatives de ma lettre pastorale ont produit de l'effet sur l'esprit de M. le
Ministre de l'Intérieur. Aussi les mauvais journaux critiquent amèrement cette
partie de la circulaire, tandis qu'ils se montrent satisfaits de l'autre partie. Cela
ne nous étonne nullement, car si M. le Ministre se borne à faire exécuter les mots
que j'ai soulignés, il doit tolérer les attaques indirectes contre l'Eglise et même
les attaques directes contre les principes ou les dogmes qui ne sont pas regardés
comme essentiels ou fondamentaux par les Juifs et les Protestants.
Monsieur le Ministre se brisera devant la majorité des chambres, s'il ne veut
pas quitter le terrain des théories constitutionnelles pour se placer sur celui des
faits qui constatent que la Belgique ne compte que douze mille dissidents sur

(93) Beckx overhandigde pas eind oktober vermeld exemplaar van Delebecques herderlijke
brief aan Pius IX (Beckx aan Delebecque, 4 nov. 1856, AGR., reg. extemorum, IX, p. 243).
(94) Bedoeld wordt het prestigieuze St.-Barbarakollege te Gent, dat door de Jezuïeten geleid
werd.
(95) Zie hierover : supra, p. 94.
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quatre millions et demi de catholiques. Comme l'a fort bien démontré M. Dechamps dans les belles lettres qu'il a publiées au commencement de cette année
sur l'instruction, M. De Decker se contredit puisqu'il s'est placé sur le terrain des
faits pour l'enseignement primaire et moyen (96).
J'ai dit plus haut que nous sommes assurés du succès si nous sommes
ouvertement et constamment soutenus par le St-Siège. Or une pensée de crainte,
de découragement même s'est emparée de nous, depuis le retour à Bruxelles de
Son Excellence le Nonce. La diplomatie fait courir le bruit que le St-Père désapprouve nos lettres pastorales, parceque le Bref du 28 juillet n'était pas destiné à
la publicité. Je me suis rendu chez Son Excellence le Nonce pour lui expliquer
comment j'ai cru devoir publier non pas le corps du Bref mais seulement la
conclusion approbative de notre conduite, pour contredire indirectement les
bruits qui courent depuis le mois de mai, que le St-Siège a approuvé la conduite
du gouvernement dans l'affaire de l'université de Gand. Je lui ai encore prouvé
que j'ai rendu service au St-Siège et à l'Episcopat belge, en publiant ma lettre
pastorale pendant les vacances, puisque l'encyclique du 15 septembre que nous
n'avons reçue que le 5 octobre était arrivée trop tard pour produire son effet et
que d'ailleurs elle contient quelques passages qui nous auraient mis dans un
grand embarras (97). J'ai donc prié le Nonce de demander au St-Père une seconde édition de cette pièce importante, de nature à pouvoir être publiée au
besoin et en temps opportun, la première édition étant réservée aux Evêques (98).
J'ai aussi remis à Son Excellence le Nonce une lettre pour le St-Père, par
laquelle je lui promets de ne rien négliger pour exécuter les ordres et suivre les
conseils qu'il nous donne dans l'Encyclique du 15 septembre, et je le remercie en
même temps du Bref du 28 juillet tout en le suppliant de me pardonner, si j'ai
publié une partie de ce Bref sans sa permission ou contre sa volonté, l'ayant fait
par ignorance et parceque, vu l'approche de la rentrée des cours universitaires, il
y avait periculum in mora (99).
Je termine cette longue lettre, en vous priant, mon très révérend père, de
prendre la défense de mes actes auprès du St-Père et de me recommander à la
continuation de sa bienveillance paternelle. Si cependant la diplomatie belge
avait surpris la religion de la diplomatie romaine et qu'on croît ne pouvoir se
dédire, le St-Père trouvera dans sa sagesse un moyen indirect d'approuver ma
lettre pastorale, soit en me nommant consulteur d'une ou deux congrégations,
p.ex. de la Propagande et de l'Index (je suis déjà consulteur des Evêques et
Réguliers ainsi qu'Assistant au Trône) (100), soit en me conférant le pallium,
comme il l'a fait pour Mgr Parisis, évêque d'Arras (101), soit par tout autre acte
public de bienveillance.

(96) A. DECHAMPS, Lettres sur l'Instruction publique, Brussel 1856, in 8°, XII-185 p.
(97) De encycliek beoordeelde vrij ongenuanceerd het filosofieonderwijs, dat in België aan
de instellingen voor hoger onderwijs werd verstrekt {supra, p. 97).
(98) Supra, p. 99.
(99) Delebecque aan Pius IX, 10 okt. 1856 (m), BAG., C, V, a.
(100) Delebecque was niet ongevoelig voor eerbetoon. Op een analoge wijze had hij in 1842
weten te bereiken dat hij tot assisterend bisschop bij de pauselijke troon en tot Romeins
graaf werd benoemd. Deze laatste titel werd naderhand in België gelegaliseerd. Ditmaal zou
Delebecque echter geen onderscheiding of gunst in de wacht slepen.
(101) Over P.L. Parisis (1795-1866), één der meest vooraanstaande ultramontaanse bisschoppen in Frankrijk, zie : Ch. GUILLEMANT, P.L. Parisis, Parijs 1916-1925, 3 dln.
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J'ai ajouté à Son Excellence le Nonce que le St-Père ne doit aucunement se
gêner pour moi, que le plus heureux jour de ma vie sera celui où il me permettra
d'aller terminer ma carrière dans un couvent, afin d'y mettre en pratique le
"quid prodest homini" de l'Evangile et de St-François-Xavier.
J'ai l'honneur d'être avec une profonde vénération... (102).

(102) In een uitvoerig postscriptum onderhield Delebecque Beckx ten slotte nog over de
aanbevolen oprichting van katolieke filosofiefakulteiten.
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