
toen plaatsvervangend bisschop van Utrecht en in 1868
benoemd tot aartsbisschop van Utrecht. Herman
Schaepman droeg de mis niet vaak op. Biograaf Gerard
Brom: ‘Schaepmans zending was het om de Kerk uit de
sacristie, waar het liberalisme haar wou opsluiten, in
het volle leven terug te brengen; en hij kon dit grote
werk niet volbrengen, of hij moest zijn voeten wijd-
beens plaatsen in de wereld, die hij voor Christus te 
veroveren had.’

Al vanaf zijn vroege jeugd schreef Herman
Schaepman gedichten. Tijdens zijn studietijd op

Rijsenburg debuteerde hij in 1866 met het gedicht ‘De
Paus’. Behalve bekendheid leverden zijn gedichten
Schaepman ook kritiek op. Multatuli verweet hem 
‘mislukte deftigheid en pretentieuze jacht op verheven-
hedens’. Over smaak valt te twisten, maar Schaepmans
productie als dichter en schrijver (onder meer in De
Tijd en De Wachter) is indrukwekkend. In 1884 kende
de katholieke universiteit van Leuven hem een ere-
doctoraat toe.
De onderschriften op de spitsboogvelden zijn ontleend
aan geschriften van Schaepman.

Van 1880 tot kort voor zijn dood was Herman
Schaepman als volksvertegenwoordiger lid van de

Tweede Kamer. Daar manifesteerde hij zich behalve als
pleitbezorger van de katholieke zaak ook als een voor-
uitstrevend politicus. Zo stemde Schaepman voor de
leerplichtwet en voor de persoonlijke dienstplicht (in
plaats van het remplaçantenstelsel). Voor de katholieke
kranten De Tijd en De Maasbode was dat aanleiding om
een campagne tegen Schaepman te beginnen. Hij
sprong ook in de bres voor de financiële gelijkstelling
van openbare en confessionele scholen. 
De ‘schoolstrijd’ werd in 1899 beslecht.
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Dr. Schaepman-monument
Driebergen-Rijsenburg

Op 14 juli 1908 werd ter ere van dr. Schaepman

in het toenmalige Driebergen een monument ont-

huld op de weide vóór het Groot-Seminarie

Rijsenburg. 

Dr. Schaepman was hoogleraar kerkgeschiedenis

aan het seminarie. Bekendheid verwierf

Schaepman vooral als emancipator van 

katholiek Nederland.

Dr. Herman Joseph Aloysius Maria Schaepman 

(* Tubbergen, 2 maart 1844) overleed op 21 

januari 1903 in Rome en is daar begraven op het

Campo Santo dei Tedeschi, het Duitse kerkhof. 

DDe stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger

en Nu, opgericht in 1975, maakt zich sterk

voor behoud, bescherming en herstel van

monumentale en gezichtsbepalende

gebouwen en objecten in Driebergen-

Rijsenburg. Voor haar donateurs biedt de

stichting het periodiek ‘Vroeger & Nu’ en

lezingen over historische onderwerpen en

excursies naar bezienswaardige plaatsen en

gebouwen.



Het in rustica met blokken ijzersteen 
uitgevoerde monument is een ontwerp van

architect P.J.H. Cuypers, bekend van het Rijks-
museum en het Centraal Station in Amsterdam. In
het Schaepman-monument zijn neogotische ele-
menten te herkennen, zoals spitsbogen, pinakels,
wimbergen en kruisbloemen.
Op het zeszijdige monument is Schaepman uitge-
beeld als staatsman, dichter, priester, professor en
redenaar, met op de pijlers zijn deugden: fides
(geloof), justitia (rechtvaardigheid), fortitudo
(kracht), sapientia (wijsheid), charitas (liefdadig-
heid) en perseverentia (volharding). Schaepmans
lijfspreuk ‘Credo Pugno’ (Ik geloof, ik strijd; later
ook wel vertaald als ‘Ik geloof met de vuist’) wordt
bovenop het monument verbeeld door Sint Joris
met de draak. Sint Joris is het symbool van de 
strijdbare christen, die de Kerk tegen het kwaad 
verdedigt.

Herman Schaepman heeft een belangrijke rol
gespeeld in de emancipatie van de

Nederlandse katholieken. Hij zag het als zijn taak
om de Kerk in het openbare leven te plaatsen. De
eeuwenlang achtergestelde katholieken moesten
weer gaan deelnemen aan het maatschappelijk
leven. Schaepmans ‘Een Katholieke Partij; Proeve
van een Program’ (1883) vormde de basis voor acties
van de katholieke kiesverenigingen, die zich in
1904 verenigen in de Bond van Katholieke Kies-
verenigingen. Vanaf 1926 noemde de bond zich
Roomsch-Katholieke Staatspartij, later Katholieke
Volkspartij (KVP), in 1977 opgegaan in het Christen-
Democratisch Appèl (CDA).
Schaepman maakte zich in eigen kring niet popu-
lair door het ‘monsterverbond’ met de calvinisti-
sche Antirevolutionaire Partij. Die samenwerking
leidde tot uitbreiding van het kiesrecht, waardoor
de confessionele partijen zich een volwaardige
plaats in het politieke bestel konden verwerven.
De encycliek ‘Rerum Novarum’ van paus Leo XIII
(1891) was voor Schaepman een aansporing om 
zich in te zetten voor het verbeteren van de vaak
erbarmelijke omstandigheden waarin arbeiders
moesten werken. 

In 1867 studeerde Herman Schaepman af aan
het Groot-Seminarie Rijsenburg, de tien jaar

eerder geopende priesteropleiding van het
Aartsbisdom Utrecht. Na een vervolgstudie in
Rome, waar hij de doctorstitel in de theologie
behaalde, keerde hij in 1870 als ‘professor’ (hoog-
leraar) terug op het Groot-Seminarie Rijsenburg.
Schaepmans colleges kerkgeschiedenis waren bij-
zonder populair bij de priesterstudenten, vooral
door zijn ‘meeslepende voordracht in prachtige 
volzinnen’, aldus kerkhistoricus G. Abbink.
Studenten van ‘het grote Schaep’ beseften volgens
Abbink ,,niet dat het geheim van zijn boeiend les-
geven eerder school in de kracht van zijn oratorische
talenten dan in oorspronkelijkheid van zijn eigen
ideeën’. Schaepman bleef tot zijn dood als hoog-
leraar aan het Groot-Seminarie Rijsenburg verbon-
den. Het seminarie is in 1984 gesloopt.

Op 15 augustus 1867, het feest van Maria-ten-
hemelopneming, werd Herman Schaepman

in de kathedraal van Utrecht tot priester gewijd
door zijn heeroom Andreas Ignatius Schaepman,
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