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Frank van Vree 

De stem van de vrijheid 
Over de publicitaire en propagandistische activiteiten van de 

vrijdenkers. 
 

 

Het verhaal leeft tot de dag van vandaag voort: hoe, ergens rond de 

eeuwwisseling, socialistische arbeiders de toren van de hervormde kerk 

van Pingjum rood hadden geverfd.1 Daarmee bevestigde het Friese dorp 

zijn reputatie als bolwerk van radicalen, van het soort waar de burgerij 

nachtmerries van kreeg, een broedplaats van socialisten die het -- in de 

woorden Tjeerd Stienstra, propagandist en redacteur van ’t Morgenrood 

uit Harlingen -- ‘nergens anders om te doen was, dan om met dolken 

en revolvers, dynamiet en petroleum, de heele boel in de lucht te laten 

vliegen… [die] wilden dat de kerken in de lucht vlogen en dat de 

geloovige menschen zouden worden verhangen’.2  

Een van de aartsvaders van de Nederlandse sociaal-democratie, W.H. 

Vliegen, tekende in zijn geschiedenis van de vroege beweging op dat in 

deze streken voor het eerst sprake was van een ‘werkelijke 

massabeweging’. Tijdens propagandatochten in het begin van de jaren 

negentig, toen honger, werkloosheid en ontberingen Friesland in hun 

greep hielden en leger en marechaussee werden ingezet om ‘oproerige 

elementen’ in toom te houden, had hij overal in de provincie volle zalen 

getrokken, maar Pingjum en de omliggende dorpen Arum en Kimswerd 

sprongen eruit, evenals Appelscha en ’t Bildt.3 De plaatselijke afdeling 

van de Sociaal-Democratische Bond, die zichzelf ‘De Toekomst’ had 

gedoopt, telde meer dan honderd leden, ongeveer de helft van het 

aantal huishoudens. ‘Vroeger was hier geen arbeider, die niet het 

portret van Domela Nieuwenhuis had’, zo vertelde caféhouder Jelle 

Sieswerda driekwart eeuw later aan de Leeuwarder Courant. 4 

 



Geestelijke bevrijding 

Dat de arbeiders de kerktoren rood hadden geverfd, onderstreepte 

hoezeer het vroege socialisme verbonden was met een openlijke en 

dikwijls heftig beleden afkeer van kerk en godsdienst. Die houding was 

allerminst een bijverschijnsel: vrijdenkerij, atheïsme en socialisme 

ontsproten in de ogen van veel van hun aanhangers aan dezelfde 

overtuiging – dat de mens recht had op geluk, maar dat hij daarvoor 

zijn lot in eigen hand moest nemen. Zelfontplooiing en socialisme 

gingen hand in hand en het vrije denken was de sleutel daartoe. 

Volgens J.F. Ankersmit, de latere hoofdredacteur van het socialistische 

dagblad Het Volk, was het breken met de kerk voor veel arbeiders een 

cruciaal moment in hun leven -- een stap in een proces van ‘geestelijke 

losmaking’ waaraan de vaak felle antigodsdienstige propaganda van de 

vrijdenkersbeweging een belangrijke bijdrage aan leverde.5 

Het heeft iets ontroerends, de ernst en toewijding waarmee deze vroege 

socialisten zich wilden bevrijden van de traditionele geestelijke 

horigheid. Zo had de SDB-afdeling Gorredijk in Kortezwaag een kleine 

bibliotheek opgebouwd, bestaande uit één kast met werken van 

Kropotkin, Tolstoj en Dostojewski, voor ieder toegankelijk op 

zondagmorgen onder kerktijd.6 Het moment van openstelling was 

geheel in de lijn van de gangbare praktijk van de vrijdenkersbeweging: 

op zichzelf was dit al een statement, een ferme onderstreping van de 

woorden van Domela Nieuwenhuis, dat wetenschap en kunst de 

godsdienst overbodig maakten.7 De bibliotheek van de socialistische 

jongerenvereniging ‘Hoop der Toekomst’ in St.-Jacobiparochie omvatte 

welgeteld negentien boeken, een kleine verzameling waarvan men het 

belang evenwel niet mag onderschatten, als we mogen afgaan op 

uitlatingen van tijdgenoten en opmerkingen in autobiografische 

geschriften. De boekerij van de vrije socialisten in De Knipe 

bijvoorbeeld maakte onderdeel uit van een heel complex, waartoe 

behalve arbeidersbonden en een geheelonthoudersvereniging ook 

gezelschappen voor zang, toneel en muziek behoorden. Men 



organiseerde ‘onderlinge praatavonden’ en las van alles wat de eigen 

ontwikkeling ten goede kon komen, ook ‘dorre boeken’, ‘welke wij vaak 

maar voor de helft begrepen, zoals van Flamarion, Von Humboldt of 

Darwin’, zo zou de Friese landarbeider Imke Klaver later in zijn 

herinneringen optekenen.8 

Tijdschriften, brochures en boeken, lezingen en discussies waren meer 

dan alleen maar propagandamiddelen om mensen los te maken van 

traditionele opvattingen over kerk en maatschappij. Zoals de keuze 

tegen alcoholgebruik en voor geheelonthouding in de ogen van de 

bewuste arbeiders een politieke opvatting impliceerde, zo stonden lezen 

en discussiëren symbool voor een andere levenshouding, een nieuwe 

identiteit. Deze activiteiten, zo heette het in De Jonge Socialist van 1 

mei 1892, zouden leiden tot ‘vrijmaking uit onze lichamelijke en 

geestelijke slavernij waarin het mensdom sinds eeuwen gekluisterd is’ 

en stonden in die zin voor de wil vooruit te komen en als volwaardige 

burger aan het openbare leven deel te nemen. 9 

De cruciale rol van het geschreven en gesproken woord bij de opkomst 

van de ‘goddeloze’ arbeidersbeweging in Friesland rond de 

eeuwwisseling illustreert het belang daarvan voor de vrijdenkers-

beweging als geheel. Men erkende dat belang ook. Voor de meeste leden 

van de vereniging De Dageraad hield ‘vrijdenken’ meer in dan een 

zuiver beschouwende houding. Er was geen reden rustig achterover te 

leunen. A.H. Gerhard, een van de meest gerespecteerde en aangehaalde 

figuren uit de geschiedenis van de beweging, bracht deze visie treffend 

onder woorden, toen hij vrijdenken omschreef als een humanistisch 

streven om een leefbare wereld te helpen creëren: ‘Er bestaat dus voor 

den vrijdenker geen gewichtiger, en om consequent te blijven moet ik 

ook zeggen: geen aangenamer studie, geen waardiger terrein voor zijn 

arbeid dan de maatschappij.’10 Vanaf 1866 -- toen het doel van de 

vereniging werd omschreven als ‘het geluk der mensheid’ -- is deze 

opvatting telkens opnieuw onderzocht en vastgesteld.  



Over de vraag hoe deze verheven idealen politiek en sociaal gestalte 

gegeven moesten worden, bleken de meningen telkens uiteen te lopen, 

maar er bleef altijd genoeg over waarin men elkaar kon vinden: de 

verdediging van de vrijheid van spreken, schrijven en vergaderen, het 

ijveren voor een absolute scheiding van kerk en staat, kosteloos 

openbaar onderwijs, wezen- en armenzorg en de strijd voor de vrede en 

gewetensvrijheid. Propaganda en publiceren waren cruciaal om deze 

doelen te bereiken. 11 

Hier zal niet worden geprobeerd een overzicht te geven van alle 

activiteiten die door De Dageraad en andere verwante organisaties op 

publicitair gebied zijn ondernomen: dat zou immers neerkomen op een 

vermoeiende opsomming, waarbij bovendien alleen maar kan worden 

herhaald wat anderen daarover al hebben geschreven. We willen in de 

eerste plaats iets laten zien van de karakteristieke voorlichting en 

propaganda, maar ook van de communicatie met de leden in 

onderscheiden perioden, met name in de eerste honderd jaar. Dit 

impliceert dat we ons enerzijds zullen verdiepen in de context waarin 

de publicitaire activiteiten van de vrijdenkers plaatsvonden, en 

anderzijds bepaalde kenmerkende aspecten zullen uitdiepen en met 

voorbeelden illustreren. 

 

Licht van de waarheid 

Wanneer we onze blik allereerst richten op de vroegste publicaties van 

de vrijdenkersbeweging, dan doen we er om een aantal redenen goed 

aan ons niet te beperken tot de geschiedenis van De Dageraad. Dat 

blad stond immers niet op zichzelf: de vrije gedachten, van 

uiteenlopende signatuur, werden ook langs andere kanalen verspreid. 

De verschijning van het tijdschrift was geen geïsoleerde gebeurtenis, 

maar vond plaats in een specifieke intellectuele en culturele context, 

gevormd door uiteenlopende tradities, organisaties en publicaties. In 

het geval van De Dageraad zijn twee historische omstandigheden 

bijzonder relevant: ten eerste de ontwikkelingen in de burgerlijke, 



liberale cultuur rond het midden van de negentiende eeuw, een cultuur 

waarvan De Gids de representant bij uitstek was; ten tweede het 

bestaan van een radicaal-democratische traditie, die zich al in de jaren 

veertig van de negentiende eeuw manifesteerde en in kringen rond de 

vereniging De Dageraad een nieuwe basis vond.  

Wanneer we een willekeurig nummer van de eerste serie van De 

Dageraad (1855-1867) ter hand nemen, krijgen we direct al een indruk 

van de omgeving waarin het blad zichzelf situeert. Als ‘Tijdschrift 

toegewijd aan de verspreiding van waarheid en verlichting in den geest 

van de natuurlijke godsdienst en zedeleer’, zoals zijn ondertitel luidt, 

richt het blad zich onmiskenbaar tot een ontwikkeld publiek, zoals ook 

blijkt uit de aard, de stijl en de lengte van veel artikelen. Zo treffen we 

in de eerste jaargang een aantal stukken in het Frans aan, naast 

uitvoerige beschouwingen van bijbelkritische en theologische aard, en 

artikelen over wetenschap, onderwijs en filosofie. Het blad keert zich in 

de eerste plaats tegen de ‘georganiseerde godsdienst’; de geest was nog 

overwegend deïstisch.  

 

De Gids en De Dageraad 

De ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid waarmee deze onderwerpen 

werden aangesneden, duidt er op dat De Dageraad zich in de eerste 

plaats richtte tot gelijkgestemde geesten. Decennia lang fungeerde het 

blad als ontmoetingspunt en als bindende kracht voor de 

georganiseerde vrijdenkers zelf. Maar het tijdschrift had ook een 

programmatisch karakter: het wierp zich op als gangmaker in het 

publieke debat over religie, wetenschap en samenleving.  

Van het begin af aan nam De Dageraad een strijdbare positie in. Zo 

toont de voorplaat van het eerste nummer ons de mens die zich als 

Prometheus ontdoet van de ketenen van de kerkelijke tradities, 

gesymboliseerd door de brandstapel van de Inquisitie. En verderop in 

het blad, in een beschouwing over de vraag in hoeverre de verspreiding 

van de denkbeelden uit Junghuhns Licht- en schaduwbeelden 



gevaarlijk zijn voor ‘de rust van den staat’, lezen we een felle aanklacht, 

niet zozeer tegen de vertegenwoordigers van de traditionele kerken als 

wel tegen ‘regtschapene, helderdenkende mannen’ die niet voor hun 

opvattingen durven uit te komen. Soms is daar nog wel begrip voor op 

te brengen, bijvoorbeeld in het geval van de ‘ongelukkigen’ die gedoemd 

zijn te huichelen, omdat ze anders een erfenis zouden mislopen en 

aldus hun oprechtheid zouden moeten bekopen met ‘het materieel 

welzijn hunner kinderen’. Maar dat geldt niet voor diegene in een 

onafhankelijke positie, en die zich verliezen in hypocrisie  

 

alleen om anderen te believen of uit zwakheid, schaam u! Maak u vrij 

van de banden, welke eene bekrompene of huichelende maatschappij 

u oplegt, en smaak daardoor het reine genot van mede te werken tot 

verspreiding van zulke gevoelens, die meer en meer ingang vinden en 

eindigen zullen met uwe medemenschen te bevrijden van huichelarij, 

bijgeloof en priesterdwang!12 

 

Met deze woorden richtte De Dageraad zich impliciet tegen bladen als 

De Gids, die zich op het punt van kerk en religie systematisch 

terughoudend opstelde.  

De Gids, opgericht in 1837, had zich niet altijd zo terughoudend 

opgesteld. In de eerste jaren van haar bestaan had het toonaangevende 

liberale blad ook in levensbeschouwelijke en religieuze kwesties 

opengestaan voor radicalere opvattingen, geheel in de lijn van de 

flamboyante R.C. Bakhuizen van den Brink, een van de drijvende 

krachten in deze periode, die streefde naar ‘onbekrompene vrijheid, 

voortgaande ontwikkeling, afwerpen van kluisters van verouderd gezag 

en verouderde vormen, onafhankelijkheid jegens iedere meening, die 

niet op helder bewustzijn berustte’.13  

Geheel in die geest had De Gids -- die zich in korte tijd ontpopte als de 

drager van de ontluikende liberaal-burgerlijke cultuur, zoals Remieg 

Aerts in zijn monumentale studie over het blad heeft laten zien -- in 



1843 ruime aandacht besteed aan de Nederlandse vertaling van Das 

Leben Jesu van D.F. Strauss, een baanbrekende en 

schandaalverwekkende studie over de historiciteit van de bijbel, 

verschenen in 1836. Auteur van de recensie in De Gids was de jonge 

theoloog Johannes van Vloten, die met Bakhuizen van den Brink 

bevriend was en kort daarvoor zijn studie in Leiden had afgesloten.14 In 

zijn beschouwing verdedigde Van Vloten de kritische methode van 

Strauss en kwam daarbij tot de conclusie dat de toekomst van het 

bijbelonderzoek aan historici en niet aan theologen was voorbehouden.  

Uit de reacties op deze bespreking, waarin Van Vloten zich overigens 

enkele hatelijke opmerkingen aan het adres van de modernistische 

theologie had gepermitteerd, bleek dat daarmee de grenzen van het 

vrijzinnig fatsoen waren overschreden. E.J. Potgieter, medeoprichter 

van het blad, die weliswaar evenmin veel ophad met dominees en 

theologen, zag niets in een openlijke ondermijning van de kerk en het 

geloof door ‘afbrekers’ als Van Vloten, en hij stond daarin niet alleen.15 

Het gevolg van dit incident was dat De Gids -- inmiddels zonder 

Bakhuizen van den Brink -- zich voorlopig keurig beperkte tot  minder 

gevoelige aspecten van het theologische debat.   

Het was dit gebrek aan geestelijke moed dat de redactie van De 

Dageraad bekritiseerde, niet alleen in De Gids maar ook in andere 

tijdschriften, in de vrijmetselaarsloges en de academie, in de héle 

samenleving. Daar tegenover stelde zij de ‘zuivere waarheidsvinding’ -- 

in de geest waarin ook de dissidente vrijmetselaarsloge Post Nibula Lux 

was opgericht. Het tijdstip was niet toevallig: ook elders begon het rond 

1855 te gisten. Zelfs De Gids, die eerder zoveel kritiek had op de 

‘roekeloze afbrekers’, schoof steeds meer op, precies als de radicale 

modernisten die korte tijd de kolommen van het blad hadden 

gedomineerd: Petrus van Limburg Brouwer, spinozist en lid van De 

Dageraad, en de dominees Allard Pierson en Conrad Busken Huet, die 

beiden zouden breken met het geloof. Zo maakte ook De Gids begin 

jaren zestig ruimte voor antitheologische beschouwingen als het 



materialisme van Moleschott, zo goed als voor de evolutietheorie van 

Darwin. Wat evenwel blijft is het verschil in ‘stijl’ met De Dageraad: De 

Gids ‘toonde weinig sympathie met dit strijdbaarder atheïsme en de 

toenemende associatie van dit materialisme met het socialisme in De 

Dageraad’, aldus Aerts. ‘De redactie beschouwde al te uitdagende 

betuigingen van ongeloof als mauvais goût en zag deze niet graag in het 

tijdschrift.’16  

 

Radicale liberalen 

Met deze korte schets van de positie van De Gids is ook de plaats van 

De Dageraad binnen het liberale spectrum in het derde kwart van de 

negentiende eeuw scherper aangegeven, en wel aan de ‘linkerzijde’, in 

kringen van radicale publicisten, politici, schrijvers en wetenschappers, 

voor wie kerk en godsdienst geen privé-zaken waren, maar onderwerp 

van publiek debat, juist omdat traditionele waarden en verhoudingen 

het geluk van het mensdom belemmerden. Volgens het liberale ideaal 

van de publieke sfeer zou alleen in dergelijke openbare discussies -- 

toegankelijk voor iedereen en gebaseerd op rationele argumenten -- de 

waarheid kunnen zegevieren.17 Of, in de woorden van de Delftsche 

Opmerker, een nieuwsblad van radicaal-liberale signatuur: ‘Door 

wrijving der meeningen komt de waarheid aan het licht.’18 

De Dageraad stond dus zeker niet alleen in zijn streven. In 1860 

nestelde zich zelfs nog een nieuw blad tussen De Dageraad en De Gids 

in: De Nederlandsche Spectator, een weekblad dat wetenschap, politiek 

en kunst bijeen wilde brengen. Met name onder invloed van de literator 

Carel Vosmaer en de voormalige Gids-redacteuren Bakhuizen van den 

Brink en Van Limburg Brouwer, oefende dit ‘zondagsblad voor de 

wetenschappelijke wereld’ een radicaliserende invloed uit.19 Het acht 

pagina’s tellende weekblad, met een oplage van 2800 exemplaren in 

1882, was wat lichtvoetiger, vrijzinniger en anticlerikaler dan De Gids 

en stond betrekkelijk welwillend tegenover De Dageraad. Gelet op de 

inhoud van het blad zullen de lezers van De Nederlandsche Spectator 



vooral gevonden moeten worden onder academici, gevestigde 

kunstenaars en literatoren, verlichte handelaren en industriëlen.20  

En het bleef hier niet bij. In de jaren zeventig verschenen er meer 

bladen die in dezelfde kring van radicale liberalen, spinozisten en 

vrijdenkers gesitueerd moeten worden, zoals De Banier. Tijdschrift van 

‘Het Jonge Holland’ (1875), onder redactie van H.J. Betz, een literair 

blad, openlijk atheïstisch met een duidelijke politieke belangstelling, en 

Vragen des Tijds (1875-1930), dat onder leiding stond van de liberale 

politicus Samuel van Houten, overtuigd vrijdenker en materialist, en 

diens vriend J.W. Straatman, een voormalige predikant die eerder 

redacteur was van Het Noorden en in de Vragen des Tijds heftig 

fulmineerde tegen het individualistische, antisociale karakter van het 

Christendom.21  

De verbreiding van de vrije gedachte onder de liberale burgerij beperkte 

zich uiteraard niet tot tijdschriften, maar vond haar weerslag ook in de 

vorm van brochures, boeken en wetenschappelijke verhandelingen. Er 

waren zelfs dagbladen waarin dit soort denkbeelden doorsijpelden, 

zoals de hiervoor genoemde krant Het Noorden (1868-1871?), 

aanvankelijk verschijnend in Groningen, maar vanaf 1870 in 

Amsterdam,22 en de Zeeuwsche Courant, die van 1848 tot aan zijn 

feitelijke ondergang in 1860 werd geleid door de Middelburgse notaris 

en dichter Alexander Sifflé, spinozist en schrijvend lid van de vereniging 

De Dageraad.  

 

Spinoza en Van Vloten 

In zijn verhelderende studie over de opkomst van het spinozisme in de 

negentiende eeuw gewaagt Siebe Thissen van een ‘specifieke 

sensibiliteit’, die de hiervoor genoemde publicaties uit het derde kwart 

van de negentiende eeuw kenmerkt: vrijwel alle radicale auteurs sedert 

Junghuhn -- of ze nu in De Dageraad of De Nederlandsche Spectator, 

tot De Gids toe, schreven -- hadden de invloed van Spinoza ondergaan 

en gezocht naar een vervlechting van wetenschap, wijsbegeerte en 



literatuur.23 Als een brede en weinig dogmatische intellectuele stroom 

fungeerde het spinozisme als een breekijzer, niet alleen op het terrein 

van religie en wereldbeschouwing, maar ook in politiek opzicht. Dit 

engagement was onlosmakelijk verbonden met de erfenis van de 

Hollands-joodse wijsgeer, op grond van de gedachte dat ‘het fundament 

van de menselijke vrijheid moet worden gelegd binnen de sociale 

organisatie van het gemeenschapsleven’.24 Tegelijk stonden zij 

gereserveerd tegenover vastomlijnde ideologieën.  

Deze karakteristiek van het Nederlandse spinozisme gold a fortiori voor 

de man die meer dan wie ook in deze jaren op de voorgrond trad als 

verbreider van Spinoza’s denkbeelden – althans: zijn interpretatie 

daarvan – en als bestrijder van de ‘georganiseerde godsdienst’: 

Johannes van Vloten. In tientallen boeken en ontelbare artikelen 

bestreed hij alles wat de ‘ware godsdienst: belangelooze opofferende 

liefde’ in de weg stond. De gevestigde religies hoorden daar in ieder 

geval niet toe: ‘juist elk bepaald Godsbegrip is een weerspiegeling van 

den mensch in zijn baatzieken aard’. 25 Hij ontzag zijn tegenstanders 

niet en nam geen blad voor de mond wanneer hij kwam te spreken over 

‘dat waarheidschuwe, leugenzieke ploertendom, dat jammerlijke 

mengelmoes van beginselloze valse schaamte, deerniswekkend 

zelfbedrog, ijdeltuitige eigenmin en kinderachtige mensenvrees’ 

waarmee hij in zijn leven was geconfronteerd – en ‘het wemelt er helaas! 

in den lande overal elders van’. 26  

Hoewel Van Vloten nooit lid is geworden van De Dageraad, was hij 

actief in kringen rond de vereniging en werd hij als publicist en spreker 

zeer gewaardeerd. Maar uiteindelijk bleef hij -- door sommigen 

getypeerd als een ‘pathologische ruziezoeker’27 -- toch een lone cowboy, 

die zich bij voorkeur bediende van een door hemzelf geredigeerde en 

vrijwel geheel door hemzelf volgeschreven tijdschrift, De Levensbode 

(1965-1881), dat op ‘onbepaalde tijd’ verscheen en werd opgevolgd door 

De Humanist (1881-1883). Zijn leven lang zouden de kerk en de 



theologie zijn voornaamste doelwit blijven, al school er in zijn werk ook 

een herkenbaar sociaal engagement. 

 

 

Radicale democraten 

Met deze schets van het burgerlijk-liberale denken over religie, 

wetenschap en publieke sfeer en het spinozisme als inspiratiebron van 

radicale liberale vrijdenkers, zowel binnen als buiten De Dageraad, is 

de context aangeduid waarbinnen de publicitaire activiteiten van de 

beweging in het derde kwart van de negentiende eeuw moeten worden 

geplaatst. Maar er was, zoals gezegd, nog een tweede bron waaruit De 

Dageraad, vanaf de allereerste jaren, putte -- een bron die in hoge mate 

verantwoordelijk was voor de bijzondere samenstelling van de beweging 

van vrijdenkers in deze periode: de radicaal-democratische traditie.  

 

Van der Voo en de oppositie van de ‘volksmannen’ 

In vergelijking met het aantal vrijdenkers uit de liberale burgerij waren 

de radicale democraten binnen de vereniging De Dageraad de eerste 

decennia numeriek duidelijk in de minderheid, maar ze speelden wel 

vanaf het begin een dragende rol, in de organisatie, maar ook in de 

sfeer van boeken en tijdschriften.  

Een uitgesproken representant van de radicale democratische traditie 

was de Rotterdamse utopisch socialist Goose Wijnand van der Voo. Hij 

was een van de radicalen die zich bedienden van miniatuurkranten, 

satirische bladen, pamfletten, volksbladen en kritische 

plaatsbeschrijvingen of physiologieën. Het was Eillert Meeter en zijn De 

Tolk der Vrijheid die daarvoor in Groningen in 1840 de toon zetten. 

Deze radicalen vormden geen eenheid, laat staan een ‘moderne’ 

politieke stroming, maar een tamelijk losse groep, bestaande uit 

onderwijzers, journalisten, ‘verloren zonen’ uit de upper class en 

ontevreden elementen uit de kleine burgerij, sommigen handelend en 

schrijvend uit idealisme, anderen uit minder nobele motieven. Zij 



vonden een dankbaar gehoor -- niet omdat de massa in Nederland rijp 

was voor hun radicale ideeën over algemeen kiesrecht, sociale agitatie, 

persvrijheid, klassejustitie of belastingherziening, maar omdat de diepe 

sociaal-economische crisis en het wijd verbreide pauperisme in de jaren 

veertig een stemming van algehele ontevredenheid hadden opgeroepen. 

Op de golven van deze stemming verwierf het radicalisme enige 

aanhang -- maar toen het tij keerde, bleek hoe geïsoleerd de radicalen 

eigenlijk waren: na 1850 verdween deze oppositie vrijwel geheel uit de 

openbaarheid.28 

Vrijwel -- maar niet geheel: er loopt een rechtstreekse lijn van de sociale 

agitatie van de jaren veertig naar de vroege socialistische beweging.29 

Een handjevol oppositionele ‘volksmannen’, niet bereid zich bij de 

ondergang van de radicale beweging neer te leggen, trachtte in een 

laatste krachtsinspanning zelfs een landelijke organisatie van de grond 

te krijgen, de ‘Democratische Hoofdvereeniging’ (1850), een liga ter 

bescherming en verbetering van het lot van het volk. Van de acht 

personen aanwezig bij de oprichting te Rotterdam, beoefenden er vijf, 

onder wie Adriaan van Bevervoorde, Jan de Vries en Van der Voo, het 

journalistieke ambacht, en de overige drie dat van drukker-uitgever. 

Het verbond stonden drie weekbladen ter beschikking: De Echo des 

Volks (Delft), De Hydra (Amsterdam) en Het Volk (Den Haag). En hoewel 

de Hoofdvereeniging al na een half jaar ten onder ging, zette een aantal 

van deze populistische radicalen hun activiteiten voort, zij het op 

bescheiden schaal. Een belangrijke rol daarin speelde Asmodée (1854-

1911), een populair en berucht satirisch weekblad, opgericht door de 

eerder genoemde De Vries. Asmodée bedreef geen ideologische agitatie, 

maar fungeerde door zijn sensationele onthullingen en persoonlijke 

aanvallen op de vertegenwoordigers van de heersende klasse en het 

gezag -- inclusief het koninklijk huis -- wel als uitlaatklep voor 

wijdverbreide gevoelens van onvrede en onlust.30 

De leiders van de Hoofdvereeniging, die zichzelf -- in de woorden van 

Jacques Giele -- ‘min of meer beschouwden als de uitverkoren 



volkstribunen, die het onrecht aan het volk aangedaan met enkele 

pennestreken konden vernietigen’,31 onderscheidden zich op twee 

belangrijke, op het eerste gezicht tegenstrijdige punten van de radicalen 

van de jaren veertig: hoewel ze daadwerkelijk waren betrokken bij de 

organisatie van de werkende bevolking, zochten ze tegelijkertijd 

toenadering tot antiliberale, conservatieve en aristocratische maar 

sociaalvoelende krachten. Deze ambivalentie -- die we overigens ook 

vinden in het werk van Multatuli, misschien wel de laatste van de grote 

volksmannen -- manifesteerde zich vooral in de jaren zestig, onder 

meer in het rumoer rond het optreden en de veroordeling van de 

Rotterdamse journalist en oud-onderwijzer Jacob de Vletter in 1868-

1869. Als verdediger van de rechten van ‘de burgerij en de mindere 

volksklasse’ had De Vletter zich ontpopt als een publieke figuur, 

gekoesterd door een onwaarschijnlijke coalitie van antiliberale 

conservatieven, katholieken en arme Rotterdammers. Hij was het 

prototype van een traditionele volksleider: hij streed voor het volk, maar 

was geen democraat -- laat staan socialist.32 

Daarmee zijn we ook weer terug bij Van der Voo, de eerste saint-

simonist in Nederland. Hoewel hij zich eerder had doen kennen als een 

overtuigd democraat, gaf ook hij zich tijdens de tumultueuze 

gebeurtenissen rond De Vletter blijk van ambivalente politieke 

gevoelens. Na het uiteenvallen van de ‘oppositie der volksmannen’, 

begin jaren vijftig, was hij actief gebleven, en daarmee kan Van der Voo, 

oud-onderwijzer, drankbestrijder, auteur van een sociaal-kritische 

Physiologie van Rotterdam (1844) en later redacteur van Het Volk, het 

orgaan van de Hoofdvereeniging in Den Haag (1849-1850), bij uitstek 

worden beschouwd als een schakel tussen de radicalen uit de jaren 

veertig en de vroege socialistische beweging.  

In de jaren vijftig gaf hij samen met mr. A.J. Nieuwenhuis, een oom van 

Domela, twee werken over het saint-simonisme uit, dat hij zag als een 

‘nieuw christendom’: tegenover het ‘oude’, dat de mens -- en vooral de 

vrouw -- in slavernij liet gaan. In de maanden volgend op het De 



Vletter-oproer, ontpopte hij zich als de drijvende kracht achter de 

(eerste) ‘Vereeniging Het Algemeen Stemregt’, die ook aan vrouwen het 

kiesrecht wilde toekennen en de beschikking kreeg over De 

Rotterdamsche Lantaren, een utopisch-socialistisch blad dat hij kort 

daarvoor had opgericht.33  

Veel eerder al had Van der Voo -- door Multatuli (Idee 482) geprezen als 

een van hen ‘die smaad verdragen om den wille der waarheid’ - zich ook 

al wijd en zijd doen kennen als militante vrijdenker. Nog vóór de 

oprichting van de vereniging De Dageraad had hij in Rotterdam een 

vergelijkbaar initiatief genomen: De Lichtstraal, met een gelijknamig 

tijdschrift, ter bevordering van gezamentlijke aaneensluiting door ieders 

ligchamelijke, zedelijke en verstandelijke ontwikkeling. Het typeert Van 

der Voo dat hij zich inspande voor een samengaan van de twee 

verenigingen -- typerend, want hij was een bindende figuur en dat zou 

hij blijven, tot aan zijn dood, op 96-jarige leeftijd, in 1902.  

 

D’Ablaing en Günst 

Hoewel Van der Voo de enige van de ‘volksmannen’ is geweest die 

direct en aanwijsbaar invloed heeft uitgeoefend op latere bewegingen, 

was er onder de -- veelal jongere -- vrijdenkers van het eerste uur ook 

een aantal duidelijke geestverwanten. Daartoe behoorden de twee 

uitgevers onder de oprichters van de vereniging De Dageraad, R.Ch. 

d’Ablaing van Giessenburg en F. C. Günst.  

D’Ablaing, werkend onder het pseudoniem R.C. Meijer, trad niet 

alleen op als uitgever van De Lichtstraal, maar liet zich klaarblijkelijk 

ook ideologisch door Van der Voo inspireren.34 Zo liet hij in 1858 uit 

onvrede met het gesloten deïstische karakter van De Dageraad een 

nieuw tijdschrift het licht zien, Het Verbond der Vrije Gedachte, dat 

opmerkelijk veel gelijkenis vertoonde met De Lichtstraal. Het blad zou 

het evenwel niet verder brengen dan enkele nummers, zo min als 

twee andere tijdschriften die hij nog datzelfde jaar zou lanceren, De 

Regtbank des onderzoeks en De tijdgenoot op het gebied der rede. Als 



voorzitter van de vereniging ging het hem allemaal niet snel genoeg: 

hem stond een grootse beweging voor ogen, met internationale 

vertakkingen, een eigen dagblad, scholen en bibliotheken.35  

Günst, zoon van een Amsterdamse bakker, was als jonge man naar 

Zwitserland vertrokken en had daar het drukkersvak geleerd. Hij was 

daar in contact gekomen met de vrijmetselarij en op een of andere 

manier betrokken geraakt bij de Italiaanse vrijheidsstrijd.36 Terug in 

Amsterdam werd hij actief als publicist, uitgever en initiatiefnemer 

van een eindeloze reeks, meest weinig succesvolle tijdschriften, 

boeken en brochures. Onderwijl was hij actief in de dissidente loge 

Post Nibula Lux, eerst als secretaris, later als voorzitter. En het was 

Günst die -- nadat de eerste uitgever zich had teruggetrokken -- zich 

ontfermde over de publicatie van Junghuhns Licht- en 

Schaduwbeelden en de voortzetting daarvan: De Dageraad. Door deze 

en andere ‘goddeloze’ publicaties werd hij persoonlijk doelwit van 

beledigingen en bedreigingen. ‘De Satan ging uit bij den 

boekhandelaar Fr. Günst’, heette het, en De Dageraad een ‘waardig 

verbond van Oost-Indische zedeloosheid met een Amsterdamsch 

hervormd Jodendom’.37 

In de volgende jaren zou Günst zich op allerlei terreinen 

manifesteren, als publicist en als uitgever, onder meer van Multatuli’s 

werk -- evenals d’Ablaing -- maar ook als actief lid van radicale 

sociale en politieke organisaties, zoals de Demokratische Vereeniging. 

Mede door het mislukken van veel van zijn ondernemingen was hij 

gedwongen tot wisselende betrekkingen, vooral de laatste jaren van 

zijn leven, toen hij als medewerker verbonden was aan 

achtereenvolgens het liberale Algemeen Handelsblad, het kritisch-

satirische weekblad Asmodée, de radicale Amsterdammer, het 

vrijdenkersblad De Tolk van den Vooruitgang en ten slotte Recht voor 

Allen, waarvoor hij de buitenlandse overzichten schreef.  

Günst was geen socialist, maar veeleer een radicale democraat uit de 

utopische traditie, zoals ook blijkt uit zijn actieve lidmaatschap van 



de Association Internationale pour le Progrès des Sciences Sociales, een 

politiek heterogeen maar bevlogen gezelschap van ‘socialen’, dat zich -- 

in de woorden van zijn biograaf Moors -- in het midden van de jaren 

zestig sterk maakte voor algemeen onderwijs, gezonde 

arbeidsverhoudingen en -omstandigheden, sociaal-wetenschappelijk en 

statistisch onderzoek, vrede en een grotere zelfstandigheid van de 

vrouw.38  

Dageraad-activisten als Günst, Van der Voo, d’Ablaing, H.H. Huisman 

en anderen, zijn te beschouwen als de erfgenamen van de radicaal-

democratische subcultuur die zich in de jaren veertig in Nederland voor 

het eerst had gemanifesteerd. Met hen zou deze traditie in de 

georganiseerde vrijdenkersbeweging een nieuwe herkenbare plaats 

krijgen, naast de radicale elementen uit de heersende burgerlijk-

liberale cultuur. Tussen de exponenten van deze twee kringen 

bestonden duidelijke verschillen: in sociale achtergrond bijvoorbeeld, 

en even zo vaak in hun politieke oriëntatie; wat hen bond was hun 

sociale engagement en, nog meer, de overtuiging dat de gevestigde 

godsdienst actief bestreden moest worden.  

Natuurlijk beperkte het debat over godsdienst, wetenschap en 

levensbeschouwing zich niet tot De Dageraad, zomin als de discussies 

tussen liberalen en ‘socialen’ over de brandende maatschappelijke 

vraagstukken. Wat de vereniging De Dageraad evenwel een bijzonder 

karakter gaf, was de samenwerking tussen de verschillende groepen. 

Daardoor kon de vereniging in de eerste decennia van haar bestaan 

fungeren als een soort broedplaats in een proces van radicale culturele 

vernieuwing en politieke modernisering. 

 

Het werk voltooid?  

Wie een jaargang van De Dageraad uit het laatste kwart van de 

negentiende eeuw openslaat, ziet daarin de ontwikkeling weerspiegeld 

die de vereniging en het blad sinds hun oprichting hadden doorlopen. 

De deïstische en pantheïstische beschouwingen die het blad 



aanvankelijk domineerden, hadden al in de jaren zestig plaats moeten 

maken voor artikelen met een meer humanistische inslag, waardoor er 

tegelijk ruimte ontstond voor een grotere variatie aan onderwerpen.39  

Deze trend zette zich door in de derde serie van het tijdschrift, dat in 

1879 opnieuw tot leven was gewekt, bijna acht jaar nadat het in de 

algehele malaise binnen de beweging ter ziele was gegaan. De nieuwe 

ondertitel klonk wat dat betreft als een programma: Maandschrift tot 

bespreking van maatschappelijke en zedelijke vraagstukken. De 

‘antitheologie’ was weliswaar niet geheel verdwenen, maar stond niet 

langer centraal. Artikelen en boekbesprekingen op het terrein van de 

wijsbegeerte, antropologie, criminologie, psychologie en opvoedkunde -- 

dat waren voortaan de belangrijke thema’s, naast actuele 

maatschappelijke en politieke vraagstukken. Ook publiceerde De 

Dageraad in de jaren tachtig en negentig literair werk en 

beschouwingen over kunst. 

Uit deze korte typering blijkt al tot welk lezerspubliek De Dageraad zich 

in deze jaren, tot 1898, richtte: op ontwikkelde lezers, die ook een krant 

als het Algemeen Handelsblad, Het Vaderland of De Amsterdammer 

lazen en daarnaast misschien nog een ander tijdschrift, zoals De 

Nieuwe Gids, het blad van de generatie van Tachtig, de inmiddels wat 

belegen Nederlandsche Spectator of het theoretisch orgaan van 

socialisten en marxisten, De Nieuwe Tijd, opgericht door de vrijdenker 

Frank van der Goes in 1896. De Dageraad was bepaald geen blad voor 

de ‘eenvoudige dorpsbewoners’, de ‘landelijke werkman’ en al die 

andere ‘minder ontwikkelde geestverwanten’, zoals L. de Boer, brigadier 

bij de koninklijke maréchaussee te Hulst, de redactie al in 1867 had 

voorgehouden -- in een lange brief waarin hij zich overigens vooral 

keerde tegen al die vrijdenkers die niet voor hun opvattingen uit 

durfden te komen.40 

 



Groeiende twijfel 

De Dageraad behield gedurende de hele negentiende eeuw het karakter 

van een radicaal kaderblad. Met de opkomst van meer gespecialiseerde 

tijdschriften, politieke organen en dagbladen -- die zich bovendien al 

lang niet meer beperkten tot politiek, economie en buitenland, maar 

zich op steeds meer terreinen begaven -- leek het blad zichzelf tegen de 

eeuwwisseling enigszins overleefd te hebben. Hoewel het onder invloed 

van de sterke opleving van de vereniging en de krachtige propaganda -- 

waarover later meer -- bijna duizend abonnees telde, klonk er vanuit de 

afdelingen voortdurend gemopper over de inhoud op.41 En zo groeide in 

de jaren negentig de twijfel, ook bij de redactie zelf. 

In 1889 was daarvan nog niet zoveel te merken. De redactie, in de 

persoon van H. Peijpers, beet althans nog flink van zich af toen Frank 

van der Goes (overigens onder pseudoniem) het vrijdenkersorgaan in 

De Nieuwe Gids prees om de rol die het ooit had vervuld, maar tegelijk 

vaststelde dat de ‘ouderwetsche anti-kerkelijke beweging’ en daarmee 

ook het tijdschrift in zijn huidige vorm ten dode opgeschreven was. Het 

blad -- dat in zijn ogen altijd had geleden onder het noodlot dat de 

beste auteurs er nauwelijks in schreven -- zou moeten erkennen dat 

zijn werkkring ‘in de eerste plaats staatkundig en maatschappelijk 

dient te wezen’.42 

Dit inzicht zou geleidelijk ook bij de redacteuren van De Dageraad zelf 

postvatten. Een paar jaar later, aan het begin van de nieuwe jaargang 

1895-1896, maakte de redactie de lezers deelgenoot van haar twijfel 

over de vraag of het nog ‘wenschelijk en nuttig [is] elke maand een 

vrijdenkers-tijdschrift de wereld in te zenden’.43 Ze hadden er in een 

vergadering lang over gesproken, maar ze waren er niet uitgekomen, 

aldus het redactioneel -- om vervolgens een aantal sterke argumenten 

voor opheffing te presenteren. Zo zou de propaganda onder de 

orthodoxe christenen, als ‘vertegenwoordigers der middeneeuwen’, 

weinig tot geen effect sorteren, terwijl ‘zij die nu nog verdrinken in het 

modernisme, het redden niet waard [zijn]’. Wie twijfelt, kan zich 



verdiepen in de wetenschap, Darwin voorop, of de filosofie, waarvan de 

grote werken inmiddels vertaald zijn -- en anders in de literatuur, te 

beginnen met Multatuli, uiteraard, ‘alleen het feit dat Multatuli geleefd 

en geschreven heeft, wettigt onze twijfel aan het nut van onzen arbeid’. 

Het stuk kreeg geen vervolg. Intussen viel de redactie uiteen, waarna 

het blad zich nog twee jaargangen voortsleepte, totdat ook A.H. 

Gerhard ermee op hield. Er was nu definitief een andere fase 

ingetreden, zo schreef hij de lezers -- bijna tien jaar na Van der Goes -- 

nu duidelijk was ‘welke plichten op politiek en sociaal-economisch 

gebied de vrije gedachte, streng doorgevoerd, oplegt’.44 Hij voorzag voor 

de nabije toekomst een groeiende verdraagzaamheid en parallel 

daaraan een toenemende onverschilligheid jegens het geloof, en de 

vereniging zou er dus, net als de georganiseerde arbeidersbeweging, 

verstandig aan doen zich te richten op de sociale en economische strijd. 

De vrijdenkers zouden moeten aanvaarden dat de arbeidersbeweging, 

die voor een goed deel aan die van de vrijdenkers ontsproten was, hen 

inmiddels was ontgroeid. Zij zouden zich nu moeten beperken tot de 

bevordering van kennis en onderwijs en de verdediging van de 

vrijheidsrechten. 

In een aantal opzichten hadden Gerhard, Ten Bokkel, Van der Goes en 

anderen gelijk: de basis van het blad was inderdaad smaller geworden. 

Voor de ‘ontwikkelde lezer’ was De Dageraad minder interessant 

geworden, vanwege zijn toch beperkte karakter, de onvermijdelijke 

herhalingen en het ruimere aanbod aan literaire en wetenschappelijke 

tijdschriften en dagbladen. In die zin was het werk voltooid -- althans: 

voor zo ver het de liberale en radicale intellectuelen en de voorhoede 

van de socialisten betrof.  

Aan de andere kant getuigden de opvattingen van Gerhard en zijn 

sociaal-democratische en anarchistische geestverwanten van een 

zekere miskenning van de waarde van de antikerkelijke propaganda en, 

tegelijk, van een te rooskleurige beoordeling van de maatschappelijke 

verhoudingen in Nederland. Het succes waarmee de ‘middeneeeuwse 



krachten’ hun achterban wisten te mobiliseren en het publieke domein 

vanaf de eeuwwisseling geleidelijk zouden domineren, werd door hen 

niet voorzien. De tijd van de ‘zuiver negatieve propaganda’ was, kortom, 

nog lang niet voorbij, al hadden velen de invloed van deze ‘vrijmakende 

arbeid’ inmiddels ondergaan. Men hoeft daarbij alleen maar te denken 

aan de Friese arbeiders, waarmee deze beschouwing begon. Toch had 

de Dageraad-redactie ook hier een punt: het waren niet de uitvoerige, 

beschouwende artikelen uit het blad, maar de brochures, 

redevoeringen en debatten die in de meeste gevallen ‘een geestelijk 

losmakende kracht’ hadden uitgeoefend.45 De socioloog J.P. Kruijt, die 

in de jaren dertig als eerste de onkerkelijkheid in Nederland 

onderzocht, kwam tot dezelfde conclusie.46 

  

Propaganda en debat 

Propaganda hebben de georganiseerde vrijdenkers altijd gevoerd, vanaf 

het allereerste begin, ook buiten de eigen organen om. Al vroeg werden 

opmerkelijke artikelen en redevoeringen afzonderlijk als brochure 

uitgegeven, terwijl de wekelijkse vergaderingen op zondagochtend, 

maar ook speciale debatten soms veel publiek trokken: daarbij moet 

men denken aan bezoekersaantallen van enkele honderden tot meer 

dan duizend. Vooral tegen het einde van de eeuw werd de vereniging 

steeds actiever. Zo richtte men een eigen uitgeverij op, alsmede een 

aantal boekhandels, onder meer in Amsterdam, Rotterdam en Den 

Haag.47 

 

Multatuli 

Sommige bijeenkomsten lieten diepe sporen na in de collectieve 

herinnering, zoals de negen redevoeringen die Multatuli in 1864 en 

1865 voor de vereniging hield – ingrijpende ervaringen voor de 

toehoorders en daarmee een belangrijke bron van de bijna afgodische 

verering die hem in kringen van De Dageraad te beurt viel. Het 

erelidmaatschap en de Gouden Pen met inscriptie die hem werd 



geschonken, waren daarvan slechts een flauwe afspiegeling. De liefde 

voor de schrijver en denker was onuitputtelijk -- en Multatuli liet haar 

zich, op de hem bekende wijze, welgevallen.48 Er is hoe dan ook geen 

twijfel over mogelijk dat hij voor de vrijdenkersbeweging van enorme 

betekenis is geweest, in moreel én praktisch opzicht, als bezieler en als 

schrijver. Hij leverde immers concrete bijdragen aan de propaganda, 

met belangeloze optredens en publicaties, zoals het vers dat door 

zovelen in die vroege jaren als een ontluisterende ontdekking en, 

tegelijk, als een bevrijding werd ervaren en dat als strooibiljet tot ver in 

de twintigste eeuw in duizenden werd verspreid: Het Gebed van den 

Onwetende (1861). Het gedicht gaf kracht en inspiratie, of, zoals 

Multatuli later schreef: ‘Het durven aanzien van werkelykheid, de 

moed om waarheid te erkennen, zal ons verlossen van de spokery des 

Geloofs, en inderdaad VRY maken. Wie denkt, overwint.’49 

Er waren meer brochures die hun sporen nalieten, vooral door de 

enorme oplage die ze bereikten: Tegenstrijdige teksten in den Bijbel 

(1888, 10.000 exemplaren), L. Büchners Kracht en Stof (in de 

jubileumuitgave van 1894, 7.000 exemplaren), vertaalde brochures 

als Giordano Bruno, een martelaar der vrije gedachte (1889), Het 

rationalisme in Europa (1894) en Mozes of Darwin (1890), elk in 

oplagen van enige duizenden. Er werd zelfs een scheurkalender 

uitgebracht.50 

 

Dominee, Pastoor of Rabbi 

Er was evenwel één publicatie die er in oplage en bekendheid uit 

sprong: Dominee, Pastoor of Rabbi? uit 1893. Van deze (anonieme) 

brochure werden in het eerste jaar van verschijning 50.000 

exemplaren gedrukt; in het totaal zijn er ten minste 60.000 

exemplaren verkocht. De tekst was geschreven door Jan G. ten 

Bokkel, medewerker van het kadaster, later controleur en ontvanger 

van de belastingen in Leeuwarden, secretaris van de vereniging en 

redacteur van De Dageraad. Hij was de zoon van een gereformeerde 



predikant, had op jonge leeftijd zijn moeder verloren en raakte met 

zijn vader in conflict over zijn toekomst: hij weigerde theologie te gaan 

studeren, zoals de oude heer wilde. De gedwongen kerkgang, elke 

zondag driemaal, om het orgel te bespelen, had hem zowel een 

fenomenale bijbelkennis als een diepe afkeer van het geloof bezorgd. 

Samen met zijn broer verliet hij het ouderlijk huis; hij volgde een 

opleiding tot landmeter en kwam na wat omwegen terecht in 

Amsterdam, waar hij zich stortte in de wereld van radicalen, 

multatulianen, vrijdenkers, kunstenaars en schrijvers. Hij was al een 

aantal jaren actief als publicist en net aangetreden als secretaris van 

de vereniging, toen hij de brochure schreef en vervolgens op eigen 

kosten liet drukken en verspreiden - tegen kostprijs (10 cent) of nog 

minder, bij afname van meerdere exemplaren. 51 

Die lage prijs heeft zonder twijfel bijgedragen aan het succes van het 

boekje, zo goed als het tijdstip van verschijnen, juist in een periode 

dat de spanningen in de samenleving toenamen en de politieke 

agitatie massalere vormen begon aan te nemen. Maar het was 

uiteindelijk toch vooral de tekst zelf waaraan Dominee, Pastoor of 

Rabbi? zijn populariteit te danken had -- de directe formuleringen, de 

heldere taal, de humor en spot, de vaart van de vertellingen en het 

volstrekt ondubbelzinnige karakter.  

Vanaf de eerste bladzijde laat de auteur er geen onduidelijkheid over 

bestaan wat zijn bedoeling is: de lezer ervan overtuigen dat het geloof 

het volk ongelukkig maakt, omdat het ‘domheid en onwetendheid’ 

bevordert. Daarvoor is het naar zijn oordeel nodig de juistheid van 

twee stellingen te bewijzen: ten eerste dat ‘godsdienst elken vasten 

grond van waarheid mist en derhalve een gruwel is in de oogen van 

den waarheidsvriend’, en ten tweede dat ‘de verschillende 

godsdiensten, en de Christelijke niet het minst, steeds een zeer groot 

gedeelte van het menschdom ongelukkig hebben gemaakt’ (5).52 

Alleen wanneer beide stellingen juist zijn, is er voldoende reden om 

het geloof te bestrijden. 



In het vervolg zet Ten Bokkel, met een wisselend beroep op het 

gezond verstand, de geschiedenis, de filosofie en de 

wereldgodsdiensten, de bijl aan de gangbare en vanzelfsprekende 

opvattingen over het christelijke geloof en de kerken. Deze exercitie 

resulteert in een retorisch sterke aaneenschakeling van verstandelijke 

en emotionele argumenten, treffend gekozen bijbelcitaten, anekdotes, 

beelden en verrassende wendingen -- als wij moeten lijden vanwege 

Eva’s zonden, hoe zit dat dan eigenlijk met de dieren, ‘die waarachtig 

in den regel ook niet voor hun plezier leven, heeft het eerste paard 

wellicht in het Paradijs verboden haver gevreten…?’ (24). Uiteindelijk 

voert de auteur zijn lezers naar conclusies die er niet om liegen. Want 

wie de geschiedenis en de wereld overziet en deze afzet tegen het 

christelijke Godsbegrip, kan niet anders dan met de filosoof 

Hartmann vaststellen: ‘indien God vòòr de schepping bewustzijn 

gehad had, dan zou de schepping eene niet te verontschuldigen 

misdaad zijn’ (25). En de martelingen, vervolgingen en 

godsdienstoorlogen zijn geen historische onvolkomenheden, wat de 

moderne theologie daarover ook moge beweren -- alsof er zoiets 

bestaat als ‘vooruitgang’ in het geloof, alsof men zomaar opzij kan 

schuiven wat vroeger is verteld, gepredikt en afgedwongen: ‘moeten 

we uit hunne ontwikkelingsdogma’s opmaken dat God tegenwoordig 

andere dingen van ons eischt dan vroeger?’ (41). Of ‘zijn wellicht in de 

laatste jaren sommige gedeelten van den Bijbel bij speciale boodschap 

van God herroepen?’ (17).  

Dominee, Pastoor of Rabbi? veroorzaakte buitengewoon felle reacties. 

Er verschenen enkele verweerschriften en er werden initiatieven 

genomen om de brochure in georganiseerd verband te kunnen 

bestrijden.53 Maar ook uit eigen kring klonken kritische geluiden op. 

Men vond de brochure te plat, te grof en onnodig kwetsend jegens de 

gelovige arbeiders.54 De vraag is evenwel hoe oprecht deze critici 

waren, want de toon van de brochure was toch nauwelijks scherper 

dan die van andere publicaties, te beginnen met die van Multatuli. 



Anderzijds heeft Dominee, Pastoor of Rabbi? onmiskenbaar 

bijgedragen aan de verscherping van de onderlinge verhoudingen en 

de verbreding van wat we het ‘publicitaire strijdperk’ zouden kunnen 

noemen. 

Ook elders in de samenleving lijkt er in deze jaren sprake te zijn 

geweest van een zekere verharding in toon en omgangsvormen. 

Satirische tijdschriften als De Roode Duivel (1892-1897) -- uitgegeven, 

geredigeerd én gecolporteerd door de getalenteerde propagandist, 

kelner, vakbondsleider en acteur Louis Hermans -- beleden een 

antiklerikalisme waarbij vergeleken de brochure van Ten Bokkel  mild 

genoemd mocht worden. Met de onderkop ‘Tegen troon! tegen beurs! 

Tegen altaar!’ en de bovenkop ‘Ontmaskering! Geen genade!’ maakte 

Hermans duidelijk dat niets hem heilig was en hij er niet voor 

terugschrok bij elk schandaal man en paard te noemen. Het kwam 

hem ook op zes maanden gevangenisstraf te staan.55  

 

Lezingen en debatten 

Een belangrijke deel van het publicitaire strijdperk werd gevormd 

door de openbare lezingen en debatten -- een fenomeen dat evenals 

de groei van het aantal brochures en tijdschriften paste in de zich 

sterk ontwikkelende politieke cultuur in de decennia rond de 

eeuwwisseling. Hoe zo’n bijeenkomst verliep, wordt duidelijk wanneer 

we het geluk hebben te beschikken over een woordelijk verslag, zoals 

van het debat tussen Domela Nieuwenhuis en de predikant A.H. de 

Hartog, gehouden op dinsdagavond 21 december 1909 in Haarlem en 

gewijd aan de relatie tussen geloof en wetenschap. De discussie, 

onder de titel De godsdienst gehandhaafd door de wetenschap, was 

georganiseerd door de Haarlemse afdeling van De Dageraad en vond 

plaats in Sociëteit ‘Vereeniging’ voor een gehoor van 1300 mensen; de 

kaarten ervoor waren in één dag uitverkocht.56 Gelet op het aantal 

woorden in druk moet het debat tenminste drie uur hebben geduurd. 

En ondanks het enorme aantal aanwezigen was het muisstil, blijkens 



een terloopse opmerking van De Hartog: ‘Ik moet het volk toch loven, 

ik heb zelden voor zulk een aandachtig gehoor als van avond 

gesproken. Dat verheugt mij zéér!’57  

De opzet van de discussie volgde een min of meer gestandaardiseerd 

patroon: eerst een lezing van een ‘uitdager’, vervolgens een uitvoerig 

tegenbetoog, een dubbele repliek en ten slotte een kort debat. 

Uitdager in dit debat was dominee De Hartog, hervormd predikant en 

theoloog, gepromoveerd op een studie over Schopenhauer. De Hartog 

zocht graag de confrontatie en wist als uitgesproken apologeet van 

het christendom een grote reputatie op te bouwen. Hij ontleende zijn 

argumenten aan de meeste uiteenlopende filosofen en 

wetenschappelijke auteurs.58 Dat was ook de lijn die hij in dit debat 

uitzette. In zijn inleidende rede zette hij een antimaterialistisch, 

evolutionair-teleologisch wereldbeeld neer, om zich vervolgens over te 

geven aan ethisch-religieuze bespiegelingen. Daar lag ook zijn kracht, 

aldus de ‘rode dominee’ Buskes in zijn memoires: ‘Als hij atheïsten 

gewonnen heeft voor het geloof in Christus, dan heeft hij dat niet 

gedaan door de redelijkheid der religie aan te tonen en de godsdienst 

door de wetenschap te handhaven, dan deed hij dat uitsluitend door 

zijn bewogen getuigenis.’59 Het antwoord van de grijze en nog altijd 

imponerende Domela Nieuwenhuis was vergeleken daarbij minzaam. 

Hij bestreed De Hartog door geloof en wetenschap te kwalificeren als 

twee strikt gescheiden domeinen van verschillende faculteiten 

(‘organen’).  

De bijeenkomst in Haarlem is typerend voor de vele publieke 

confrontaties die in de jaren voor en na de Eerste Wereldoorlog 

plaatsvonden. Dat past ook in de tijd: niet alleen de vrijdenkers 

ontplooiden meer activiteiten, ook hun tegenstanders, de 

protestanten en katholieken, werkend aan de opbouw van hun eigen 

verzuilde organisaties, deden dat. De Hartog zou daarin een sleutelrol 

blijven spelen. Na het debat in Haarlem richtte hij een apologetische 

bond van verenigingen op, met de uitdagende naam ‘De 



Middaghoogte’, die bij voorkeur activiteiten ontplooide op plaatsen 

waar De Dageraad zich liet zien en horen. Ook zijn benoeming tot 

predikant in Amsterdam zou bijdragen aan zijn faam als uitgesproken 

bestrijder van het atheïsme in het interbellum. De plaats van Domela 

Nieuwenhuis was toen inmiddels overgenomen door een jongere 

generatie, zoals Bart de Ligt, Leo Polak, Anton Constandse, Louis Fles 

en Jan Hoving. Maar nog steeds trokken zij volle zalen, dikwijls met 

meer dan duizend stoelen, zoals de Hollandsche Schouwburg en 

Tuschinski in Amsterdam en Odeon in Rotterdam.60 

 

Op campagne 

‘Nu is de maat vol’, zo sprak de Limburgse gedeputeerde Jos Maenen 

tijdens een massale katholieke protestbijeenkomst in Heerlen op 21 

juni 1925, ‘wij vorderen de godloochenaars op den Limburgschen 

bodem te verlaten en terug te kruipen in de holen waaruit zij gekropen 

zijn’. De deken van Sittard deed er nog een schepje bovenop: ‘In 

Limburg hebben wij te veel toegelaten. Nooit meer zal dit gebeuren, 

zelfs al zou de Limburgsche bodem besproeid worden met ons bloed’.61 

De gemoederen daar waren hoog, heel hoog opgelopen. Aanleiding was 

de verspreiding van een overdruk van een artikel in het weekblad De 

Vrijdenker, dat sedert de Eerste Wereldoorlog fungeerde als 

hoofdorgaan van de vereniging De Dageraad.62  

In het stuk, geschreven naar aanleiding van het Eucharistisch Congres 

in ‘het Roomsche genadeoord Lourdes’ in 1922, werden de lezers 

herinnerd aan het vorige Congres, in dezelfde plaats, acht jaar eerder, 

in 1914 -- toen de geestelijke leiders ‘het Fransche brood veranderden 

in des Heilands goddelijk vleesch, ze het congres met alle toovernarijen 

der schoonste zinnelijkheid opzweepten tot het extatische besef van de 

mystieke eenheid aller menschen’.63 Drie dagen na het congres was de 

Eerste Wereldoorlog uitgebroken -- maar de geestelijkheid stond niet op 

toen de ‘kapitalistische leiders’ en ‘krijgszuchtige regeeringen’ haar hulp 

inriepen, zij bleef niet trouw aan ‘haar hooge priesterlijke waardigheid’ 



door ‘den dienst aan Satan te weigeren’. Integendeel, ‘ze hitsten, met 

anderen, tien millioen “kinderen van één Vader” op, den dood in (…). In 

alle landen klonk het in 1914 uit de mond van deze Roomsche 

eucharistische leiders: “Voorwaarts, Roomsche jeugd, de kapitalist wil 

dat je ten strijde trekt en de wil van den kapitalist is Gods wil”.’64  

 

Geweld en repressie 

De verspreiding van dit pamflet veroorzaakte een golf van 

verontwaardiging in katholiek Limburg – met een percentage van 0,1% 

onkerkelijken in 1920 de meest godsvruchtige provincie van het land.65 

Hoewel het aantal vrijdenkers in de provincie op de vingers van twee 

handen te tellen was, werd een groots tegenoffensief ingezet. 

Hoogtepunt vormde de massabetoging in Heerlen, waar gedeputeerde 

Maenen en de deken van Sittard hun militante uitspraken deden. De 

demonstranten, aangevoerd met extra treinen uit Sittard, Maastricht 

en Kerkrade, baden met hun voorganger ‘om vergiffenis voor onze 

dwalende broeders’ ; er werd een brief van de bisschop van Roermond 

voorgelezen, waarin de ‘Beminde Gelovigen’ werden geprezen en 

aangespoord ‘steeds en overal de vrijdenkers te toonen dat het u ernst 

is met uw protest’.66 Na het plechtig Lof in aanwezigheid van een groot 

aantal geestelijke en bestuurlijke autoriteiten, pastoors, dekens en 

burgemeesters -- zelfs monseigneur W.H. Nolens, politiek leider van het 

katholieke volkskdeel, was aanwezig -- trok ‘een ontzaglijke stoet van 

vele tienduizenden’ langs ‘het prachtig versierde H. Hartbeeld’, zo 

meldde het katholieke dagblad Het Centrum. Na een aantal 

redevoeringen in verschillende zalen, onder andere van de op handen 

gedragen sociale hervormer monseigneur H. Poels, werden het lied ‘Aan 

U, o Koning der Eeuwen’ en het Limburgs volkslied aangeheven.67 

De opruiende woorden van de burgerlijke en kerkelijke gezagsdragers 

misten hun uitwerking niet, zo bleek een week later in Brunssum, toen 

een clubje fietsende SDAP-propagandisten, uitgerust met rode vlaggen, 

bij toeval stuitte op een katholieke verkiezingsoptocht, met 



muziekcorpsen, vaandeldragers en burgerwachten. Zodra de 

aanwezigen in de stoet, die zich net aan het ontbinden was, de fietsers 

in de gaten kregen, ging het mis. Van provocatie was geen sprake, zo 

meldde het politierapport, alleen hun aanwezigheid al lokte 

onmiddellijk geweld uit. Zeven sociaal-democraten, onder wie drie 

vrouwen, werden ernstig gewond, door schoppen, slagen, messteken, 

ploertendoders en sabels. 68  

Voor iedereen was duidelijk dat hier grenzen waren overschreden. Niet 

alleen in de linkse pers, maar ook in liberale kringen reageerde men 

met afkeuring. Er werd herinnerd aan een uitspraak van Poels, die in 

een rede in 1921 de eis ‘Limburg voor de Roomsch Katholieken’ had 

gesteld,69 er werd gewezen op de actie van katholieke leiders tegen het 

Leger des Heils en het ontslag, een jaar eerder, van twee arbeiders van 

de mijn Emma, A.W.G. Schreyer en H. Smink, die in hun vrije tijd en 

buiten het terrein van de mijnen atheïstische lectuur hadden verspreid. 

Wat vooral stak, was dat de regering onder leiding van de Limburger 

Ruijs de Beerenbrouck in elk van deze kwesties weigerde in te grijpen. 

70  

Het bestuur van De Dageraad -- dat een jaar eerder, in de kwestie van 

het ontslag van de mijnarbeiders, uit eigen kring het verwijt gekregen 

had te slap te hebben opgetreden -- reageerde scherp. Er werden op 

verschillende plaatsen protestvergaderingen belegd, met als sluitstuk 

een landelijke meeting in Heerlen. Inzet van deze campagne was de 

garantie dat ook in Limburg de grondwettelijke vrijheden van de 

burgers zouden worden gerespecteerd. De inmiddels demissionaire 

minister van Justitie werd per brief gevraagd om voldoende 

bescherming. De meeting, die werd bijgewoond door 1600 personen, 

afkomstig uit het hele land, verliep rustig, mede dankzij een grote 

politie-inzet.71   

De conflicten in Limburg, begin jaren twintig, zijn in meer dan een 

opzicht illustratief. Ten eerste geven ze een goede indruk van de manier 

waarop de vrijdenkers campagne voerden in een (zeer) vijandige 



omgeving, en hoe zij probeerden politieke steun te verwerven om 

daarmee iets van een sociale en geestelijke ruimte te creëren in een 

gesloten traditionele samenleving als de Limburgse. Tegelijk maken de 

gebeurtenissen duidelijk dat de katholieke kerk de strijd met de 

vrijdenkers op geheel andere wijze voerde dan de protestanten. De 

katholieke leiders, zowel de kerkelijke als de politieke, vermeden 

openbare debatten, maar staken veel energie in brochures en 

tijdschriften, die door apologetische verenigingen als de ‘Comité’s van 

verweer tegen De Dageraad en trawanten, enz.’ in grote oplagen werden 

verspreid, zij organiseerden protestbijeenkomsten en riepen zonodig op 

tot georganiseerde tegenactie.72  

Dat laatste gebeurde eerder in 1918, op tweede Pinksterdag in Lisse, 

waar twee fietsclubs van De Dageraad, uit Amsterdam en Rotterdam, 

elkaar zouden ontmoeten om vervolgens gezamenlijk naar een meeting 

in Haarlem te gaan. Er werden pamfletten uitgedeeld aan 

voorbijgangers en men wilde in een plaatselijke uitspanning wat 

drinken, maar dat werd hen geweigerd. Intussen had zich midden in 

het dorp een honderdtal inwoners verzameld. De fietsers werden 

opgewacht en vervolgens onder de ogen van een politieagent, die zich 

afzijdig hield, mishandeld en van hun spullen beroofd. Er vielen twee 

gewonden.73  

 

Nieuwe conflicten 

Ook in Limburg zouden zich begin jaren dertig opnieuw ernstige 

problemen voordoen. Wederom lag de aanleiding in de verspreiding van 

duizenden strooibiljetten met een overdruk uit De Vrijdenker, ditmaal 

gewijd aan de encycliek over het huwelijk en gezin, Casti Cannubii. In 

de Limburgse dagbladen, maar ook in andere tijdschriften en het 

fascistische blaadje De Bezem, werd gevraagd om ingrijpen tegen deze 

‘vuiligheid’, ‘ingemeene smeerlapperij’, ‘satansslaven’ en 

‘adderengebroedsel’. Een aantal auteurs stelde daarbij de politiek van 

Mussolini aan de Nederlandse overheid ten voorbeeld. Een priester 



schreef De Vrijdenker zich bij voorbaat te verkneukelen bij de gedachte 

dat  

 

het volk zelf zijn rechtvaardigheid zoekt (…) tot er een machtige 

massa van pootige Limburgsche jongens zich verzamelt en in hun 

heilige verontwaardiging de heele duivelsbende uit elkaar hakt. En de 

rotatiepersen in elkaar trapt. En de inktpotten kwakt tegen de 

zedeloze vâdoekgezichten van de vuilschrijvers … En de vlam steken 

in dat heele gedoe. Heerlijk. Heerlijk.’74  

 

Het besluit van het bestuur van De Dageraad om uit protest  tegen deze 

uitbarsting van verbaal geweld opnieuw een demonstratieve campagne 

te gaan voeren in Limburg, lokte hevige reacties uit. Hoewel de datum 

angstvallig geheim werd gehouden, bereidden comités in heel Limburg 

gewelddadige acties voor tegen ‘de beestmenschen van Wibaut’ en ‘den 

jood Leo Polak’ (Dagblad van Limburg).  

De spanningen liepen volgens Hoving, voorzitter van De Dageraad, zo 

hoog op, dat de katholieke leiders en de regering in Den Haag zich 

zorgen begonnen te maken en de Limburgse kranten en geestelijkheid 

vroegen zich te matigen. Uiteindelijk zou de Dageraad-campagne op 

zaterdag 25 juli 1931 plaatsvinden. Aan de vooravond vertrokken twee 

bussen uit Amsterdam en Rotterdam richting Limburg. De autoriteiten 

hadden zich degelijk voorbereid en een grote politiemacht op de been 

gebracht. De Amsterdammers wisten Heerlen met hindernissen en met 

achterlating van hun -- ingesloten -- bus per trein te bereiken. Daar 

deelden ze, onder bescherming van de marechaussee, bij de uitgang 

van verschillende mijnen pamfletten uit, maar steeds weer werden ze 

geconfronteerd met een buitengewoon vijandige menigte, getooid in 

pauselijke kleuren. De tweede groep, uit Rotterdam, zou nooit in 

Heerlen arriveren: hun touringcar werd door een dertigtal auto’s, ook in 

pauselijke kleuren, met de opschriften ‘Christus voor Limburg’ en 

‘Limburg voor Christus’, gehinderd en ten slotte in Tegelen door een 



menigte van duizend mensen tegengehouden. De inzittenden moesten 

door de politie worden ontzet. De organisatoren van de campagne, 

onder wie enkele bestuursleden van De Dageraad, zouden die avond 

stranden in Maastricht, waar ze werden opgewacht door een woedende 

menigte.  Omdat het op straat te gevaarlijk was en geen hotel ze zou 

willen ontvangen, waren ze gedwongen de nacht door te brengen in het 

stationsgebouw, onder bescherming de politie. Het gejoel en 

geschreeuw – ‘Christus-Koning!’ -- hield de hele nacht aan.75  

 

Expansie en isolement 

Wanneer men het geheel van activiteiten en publicaties van de Eerste 

Wereldoorlog tot het midden van de jaren dertig overziet, krijgt men de 

stellige indruk dat deze periode het hoogtepunt in de geschiedenis van 

de georganiseerde vrijdenkers vormde. Nooit telde de vereniging zoveel 

leden, nooit werden er zoveel bijeenkomsten gehouden en nooit werden 

er zoveel boeken, brochures en tijdschriften gepubliceerd. De vereniging 

kreeg in 1930 zelfs zendtijd op de radio.  

Aan de andere kant zijn er redenen het succes van de beweging te 

relativeren. Niet alleen de vrijdenkersbeweging maar ook haar 

tegenstanders floreerden in het interbellum. Deze jaren waren bij 

uitstek een tijd van massabijeenkomsten, campagnes, manifestaties, 

demonstraties en propaganda, van links tot rechts, van revolutionair 

tot orthodox-christelijk. In dat opzicht onderscheidde De Dageraad zich 

dus niet van andere verenigingen en bewegingen. Men zou zelfs kunnen 

zeggen dat de schijn hier enigszins bedriegt: de bloei van de vereniging 

kon niet verhullen dat de beweging in de jaren dertig politiek in de 

verdrukking en zelfs in een isolement terecht kwam. De opkomst en -- 

vooral -- de ondergang van de Vrijdenkers Radio Omroepvereeniging 

(VRO) zijn in dat licht veelzeggend. 

 



De Vrijdenkers Radio Omroep 

De VRO werd in 1928 op initiatief van het bestuur van de Dageraad en 

enkele invloedrijke vrijdenkers opgericht, nadat gebleken was dat de 

VARA geen vaste zendtijd voor hen wilde inrichten.76 De eerste horde 

die moest worden genomen, lag in de erkenning van de 

omroepvereniging. Dat was een heikel punt, want een paar jaar geleden 

had de regering nog geweigerd de nieuwe verenigingstatuten van De 

Dageraad goed te keuren. Dat probleem werd nu omzeild, door het 

woord ‘atheïsme’ niet in de statuten op te nemen. Vervolgens moest de 

vereniging bewijzen over voldoende draagvlak te beschikken om als 

zendgemachtigde te worden erkend. Ook daarin slaagde ze. Bij de 

werving wist de VRO zelfs een heel nieuw potentieel aan te boren: 

binnen korte tijd hadden zich duizenden leden aangemeld, een aantal 

dat zou oplopen tot 9000 in 1933,  een veelvoud van het ledenbestand 

van De Dageraad en haar weekblad De Vrijdenker.  

Toch liet de erkenning lang op zich wachten. Om die reden vroeg de 

VRO, in navolging van een andere kleine zendgemachtigde, de minister 

alvast te mogen uitzenden. Dat verzoek werd ingewilligd: op 

zondagmorgen 29 september 1928 zou de VRO verslag doen van de 

wekelijkse bijeenkomst van De Dageraad in Tuschinski. Voorwaarde 

was dat de tekst tevoren zou worden voorgelegd aan de Radiocontrole 

Commissie (ROCC), die namens de regering toezicht hield op inhoud 

van de uitzendingen.77 

De experimentele uitzending liep uit op een debacle -- waarmee de 

latere geschiedenis haar schaduwen vooruit wierp. De ambtenaar die 

namens de minister toezicht uitoefende, kreeg het te kwaad toen bleek 

dat de spreker, Dageraad-voorzitter Hoving, iets anders leek te gaan 

doen dan was aangekondigd, en wel over een onderwerp -- Mussolini 

als vrijdenker en als onderdrukker van de vrijheid van gedachte -- dat 

bovendien uiterst gevoelig lag. Hoving had nog maar net enkele (zuiver) 

historische feiten kunnen memoreren, of de knop ging om, een besluit 

dat naderhand werd verdedigd op grond van wat men betitelde als het 



beledigen van ‘de Eerste Minister van een met Nederland bevriende 

natie’; ook zou Hoving de goede naam van ‘het Opperhoofd van de 

Roomsch Katholieke Kerk’ hebben aangetast.78 

In de pers werd buitengewoon kritisch op het gebeuren gereageerd, niet 

alleen door liberale en linkse bladen, maar ook door De Telegraaf, die 

sprak van ‘PTT-Tyrannie’.79 Uiteraard organiseerde de VRO een grote 

protestmeeting en uiteindelijk moest de minister toegeven dat 

misschien te snel was ingegrepen. De VRO werd daarop in de 

gelegenheid gesteld een paar nieuwe uitzendingen te verzorgen, totdat 

een besluit over haar toelating zou zijn genomen. 

De definitieve regeling liet evenwel lang op zich wachten. Pas een jaar 

na de ‘pacificatie in de ether’, in de vorm van het Zendtijdenbesluit van 

1930, dat Nederland voorzag van een uniek omroepbestel, zou de VRO 

als ‘bijzondere omroepvereniging’ door middel van een ‘voorlopige 

machtiging’ meer zekerheid krijgen, al duurde het vervolgens nog tot de 

zomer van 1932 voordat de omroep een vast uitzenduur -- iedere eerste 

zaterdag van de maand -- kreeg toegewezen. In de tussentijd was de 

vereniging na enkele interne strubbelingen rechtstreeks onder controle 

van het bestuur van De Dageraad geraakt.80  

Vanaf de eerste reguliere uitzending in 1931 lag de VRO overhoop met 

de Radio Omroep Controle Commissie, die weliswaar het recht van de 

vrijdenkers erkende om niet in God te geloven en daarvan te getuigen, 

maar tegelijk meende dat hun uitzendingen niet kwetsend mochten zijn 

voor andersdenkenden. In concreto betekende dit standpunt dat 

prikkelende en krachtige uitdrukkingen achterwege dienden te blijven, 

op straffe van het schrappen van passages of zelfs hele uitzendingen. 

Dat dit mis zou gaan was te verwachten.  

De ROCC en de minister voelden de hete adem van de tegenstanders 

van de VRO in hun nek. Vanaf de oprichting werd met name vanuit 

katholieke kringen actie gevoerd tegen de VRO. Zo liet de Limburgsche 

Liga, mogelijk voortgekomen uit de comités van verweer tijdens de anti-

Dageraadacties in 1931, de minister per brief weten niet gediend te zijn 



van de uitzendingen van de VRO: ‘Werd eenige tijd geleden de 

Godloochenaarsbende uit Limburg verdreven, thans tracht ze weer op 

deze wijze binnen te dringen in de huizen der bevolking en haar gif te 

verspreiden.’81 Het bleef niet bij deze brief. De klachten zouden 

aanhouden, ook van andere katholieke organisaties. Vooralsnog 

hadden ze weinig effect. Het feit dat de omroep kon aantonen in een 

maatschappelijke behoefte te voorzien -- 9000 leden, talloze positieve 

reacties op programma’s en brochures van lezingen met een oplage tot 

twintigduizend -- maakte een intrekking van de voorlopige machtiging 

politiek en juridisch gezien zo goed als onmogelijk. 

De ommekeer zou evenwel niet lang op zich laten wachten. Als jongste 

vrucht van het morele offensief van de confessionelen, dat eerder had 

geleid tot de Bioscoopwet en de Zondagswet, werd in 1932 een wet 

aangenomen die godslastering als vergrijp tegen de openbare orde 

strafbaar stelde. Daarmee gaf de overheid te kennen dat Nederland een 

‘God-erkennende staat’ was, zo stelde de conservatieve katholieke 

politicus A. baron van Wijnbergen tevreden vast.82 Hoewel deze 

maatregel zich primair richtte tegen de communisten, raakte zij ook 

rechtstreeks aan de activiteiten van de vrijdenkers. In het verlengde 

hiervan werd in april 1933 een wetswijziging doorgevoerd die stringente 

beperkingen stelde aan politieke en antigodsdienstige uitlatingen in de 

ether, een maatregel die primair tegen de VARA was gericht, maar 

feitelijk het bestaansrecht van de VRO ondermijnde.83 Tot slot werd dat 

zelfde jaar het lidmaatschap van De Dageraad voor ambtenaren 

verboden, evenals de aanwezigheid van hun geschriften in openbare 

gebouwen.  

 

Repressie en verbod 

De groeiende weerzin in regeringskringen jegens de georganiseerde 

vrijdenkers -- en andere linkse en radicaal-rechtse groeperingen -- hing 

ten nauwste samen met de turbulente politieke en maatschappelijke 

ontwikkelingen van dat moment. In het binnenland had de muiterij op 



de Zeven Provinciën, begin februari 1933, een stevige impuls gegeven 

aan de in brede kring levende gevoelens dat Nederland -- ja het héle 

Avondland -- in een morele crisis en, vooral, een gezagsvacuüm 

verkeerde. Deze sentimenten, gevoed door de diepe economische 

recessie, maar ook door de dreiging van ‘het bolsjewisme’ en de 

opkomst van het fascisme en het nationaal-socialisme, dat inmiddels 

de macht in Duitsland had overgenomen, zouden de eerstkomende 

jaren alleen maar heviger worden en de roep om meer repressie en 

censuur versterken. 

De wetswijzigingen van 1932 en 1933 gaven de ROCC min of meer 

carte blanche om in te grijpen in de programma’s, of ze nu gewijd waren 

aan de relatie tussen wetenschap en geloof, de grondslagen van de vrije 

gedachte, aan grote denkers als Spinoza, Bruno, Marx en Nietzsche, of 

aan de opkomst van het nazisme en antisemitisme. Meer dan een 

kwart van alle VRO-programma’s tussen 1933 en 1936 zouden geheel 

en een even groot deel gedeeltelijk worden verboden -- ook al deed de 

omroep geleidelijk aantoonbaar haar best om conflicten te vermijden. 

De precieze motieven voor schrapping waren soms moeilijk te 

achterhalen, al lijken de persoon en het temperament van de spreker 

en ook het onderwerp een rol te hebben gespeeld. Zo moesten meerdere 

lezingen van Leo Polak, Jan Hoving, Louis Fles maar ook A.H. Gerhard 

het geheel of gedeeltelijk ontgelden, evenals een aantal passages over 

het opkomende antisemitisme. Anderzijds zag de censuur er zelfs geen 

been in letterlijke citaten uit Erasmus’ Lof der Zotheid en 

Samenspraken te schrappen. 84  

Intussen hing het bestaan van de vereniging permanent aan een zijden 

draad. Vanaf 1933 adviseerde de Radioraad de minister keer op keer de 

tijdelijke machtiging van de VRO in te trekken, maar deze twijfelde of 

hij die slag juridisch en politiek wel zou winnen.85 En zo sleepte de 

zaak zich voort, van incident naar incident, van protest naar protest en 

van advies tot advies. Terwijl de andere grote en ‘bijzondere’ 

omroepverenigingen begin 1936 hun definitieve machtiging verwierven, 



bleef een negatief besluit als een zwaard van Damocles boven de VRO 

hangen. Uiteindelijk hoefde er maar weinig te gebeuren om het 

werkelijk te doen vallen.  

Het waren uiteindelijke katholieke activisten en de NSB die gezamenlijk 

de ondergang van de VRO bewerkstelligden.86 Katholieke 

pressiegroepen begonnen -- mede in het kader van de Actie ‘voor God’ -- 

een campagne tegen de propaganda der ‘godlozen’. De NSB, op haar 

beurt, opende op 16 oktober 1936 in Volk en Vaderland de aanval. 

Onder de breed gezette kop ‘Godslasteraars’ eiste het blad een verbod 

op de uitzendingen van de VRO, die in haar ogen een ‘marxistische 

mantelorganisatie’ was. De week daarop verstoorden enkele tientallen 

NSB’ers op gewelddadige wijze een druk bezochte meeting van De 

Dageraad in Utrecht.87  

De campagne had opmerkelijk snel succes. Hoewel de betrokken 

politici naderhand elk verband met de NSB-acties ontkenden, is 

opvallend dat nauwelijks twee weken later, bij de voorlopige 

behandeling van de begroting, door confessionele Kamerleden 

aangedrongen werd op de verwijdering van de VRO uit de ether. De 

antirevolutionaire minister J.A. de Wilde had eindelijk een stok 

gevonden om de hond te slaan: op 16 november stemde hij met dit 

verzoek in, met als argument dat de VRO ‘krachtens haar aard en 

doelstelling practisch geen uitzendingen [zou] kunnen verzorgen’. De 

doelstellingen van de omroep, zo betoogde hij, botsten namelijk met de 

geldende regels voor de uitzendingen. Opheffing was in de ogen van De 

Wilde de enige uitweg uit deze paradox -- alsof hij de vereniging van een 

onmogelijke last wilde verlossen. 

Vooral de katholieke fractie toonde zich ingenomen met het besluit en 

zij werd daarin bijgevallen door de andere confessionele partijen, zelfs 

de progressieve Christen Democratische Unie. Steun kreeg de VRO 

alleen van de liberalen en de sociaal-democraten; de vrijzinnig-

democraten, die deel uitmaakten van het kabinet, legden zich echter bij 

het besluit neer -- een standpunt dat zij later onder druk van hun 



partijcongres moesten herroepen. Maar toen was het kwaad al 

geschied. Per 1 januari 1937 verloor de VRO zijn zendmachtiging. Het 

bestuur moest het bericht uit de krant vernemen, omdat de minister 

het officiële besluit pas op 30 december per telegram bekend maakte.88 

De lauwe reacties op de ontrechting van de VRO zijn illustratief voor de 

positie waarin de vrijdenkers midden jaren dertig verkeerden. Zijn 

natuurlijke politieke bondgenoten, de vrijzinnig-democraten en de 

sociaal-democraten, wilden er duidelijk geen grote zaak van maken; de 

eersten lieten de VRO aanvankelijk zelfs volledig in de steek. Het lijkt 

erop dat de vrijdenkers, ondanks de uiterlijke tekenen van bloei in het 

interbellum, politiek gesproken geïsoleerd waren geraakt en alleen nog 

weerklank vonden in betrekkelijk kleine enclaves in vrijzinnige en 

radicaal linkse kringen.  

De positie van de vrijdenkersbeweging in het interbellum verschilde 

daarmee sterk van die in voorgaande perioden. In het derde kwart van 

de negentiende vormde zij, blijkens haar geschriften, een militante 

voorhoede in de eerste fase van ontkerkelijking, met name onder de 

verlichte burgerij. Dit kreeg een vervolg in de decennia rond 1900, die 

een hoogtepunt vormden in de popularisering en propaganda; dit 

waren de jaren waarin de vrije gedachte nieuwe groepen in de 

samenleving aanraakte en de weg vrij maakte voor een heftig beleden 

maatschappelijk engagement.  

In dat licht bezien kunnen de jaren twintig en dertig worden getypeerd 

als een periode van moeizame consolidatie, waarin men zich teweer 

moest stellen tegen de confessionele oppermacht in het publieke leven, 

de verzuiling en, in de jaren dertig, de opkomst van extreem rechts. 

Intussen deden ook de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie, waar de 

religie actief en met geweld bestreden werd, de zaak van de vrije 

gedachte geen goed. Onder druk van deze omstandigheden boette de 

beweging aan kracht en strijdbaarheid in, met als gevolg dat zij aan de 

vooravond van de oorlog ernstig was verzwakt.  

 



 

Na de oorlog 

In de geschiedenis van de publicitaire en propagandistische 

activiteiten van de vrijdenkers vormt de periode na de Tweede 

Wereldoorlog een heel ander hoofdstuk. Dat heeft in de eerste plaats te 

maken met het geestelijke en politieke klimaat, dat niet alleen rustiger 

was, maar ook minder repressief. De centrale rol die de sociaal-

democraten na de oorlog speelden, was daaraan debet, maar evenzeer 

de ervaringen van de bezetting. Vaker dan vroeger werd nu gewezen op 

de humanistische traditie als bron van de Nederlandse cultuur. 

Daarnaast hadden de vrijdenkers een moreel recht van spreken 

verworven: ten slotte waren zij -- achteraf beschouwd -- de eerste 

slachtoffers van het nationaal-socialisme geweest, zoals zij zelf op 

subtiele wijze lieten aangaven bij hun pogingen om de VRO nieuw leven 

in de blazen.89 

Ondanks deze veranderende omstandigheden lukte het de vrijdenkers 

niet uit hun isolement te geraken. Zo leidde het streven naar 

rechtsherstel voor de VRO keer op keer tot een teleurstelling. Politiek 

gezien waren ze niet in staat een vuist te maken, terwijl de eigen 

organisaties langzaam verzwakten. Na een aanvankelijke opleving in de 

jaren 1945-1950, die vooral zichtbaar was in het ledenaantal van De 

Dageraad en het aantal abonnees op De Vrijdenker (2645 in 1947), 

zette een algehele neergang in. Het aantal activiteiten en publicaties 

nam daarbij sterk af.90  

Of de gewijzigde politieke en maatschappelijke omstandigheden het 

gevoel van urgentie hadden verminderd, is moeilijk aan te tonen, maar 

vaststaat dat de georganiseerde vrijdenkersbeweging na de oorlog nooit 

meer een omvang en intensiteit heeft gekend als daarvoor. Ook werd 

haar positie ondermijnd door het veel gematigder Humanistisch 

Verbond, dat in deze jaren meer succes had zich een plaats in de 

samenleving te verwerven. Uiteindelijk zouden de twee naar elkaar 

toegroeien. 



De ironie van de geschiedenis wil evenwel dat vrijwel direct na het 

afsterven van de ‘klassieke’ vrijdenkersbeweging haar gedachtegoed 

door nieuwe generaties werd omhelst en de vrije gedachte zich  

ontwikkelde tot een hoeksteen van het geestelijk klimaat in Nederland. 

En die beweging had geen eigen bladen of omroep meer nodig. 



Bijlagen: 

• Tijdschriften Nederlandse vrijdenkersbeweging 1855-1900 

• Tijdschriften Nederlandse vrijdenkersbeweging 1900-1960 

 

Zie Kuijlman, bijlagen. 
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