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proloog

Over ’t algemeen krygt de roomsche kerk den naam van Babel,

Antichrist, en dergelyken, en niet zelden hoort men in de open-

baare gebeden, den hemel smeeken, dat zy vallen moge, en uit-

geroeid worden.1

Volgens de radicale patriot Gerrit Paape, van wie dit citaat uit 1792 afkomstig is,

was er onder Nederlandse protestanten, vooral onder gereformeerden, sprake van

‘een meer of min doodlyken haat tegen den roomschen godsdienst’. Het lijkt een

wat zwaar aangezet statement. Toch is het desondanks een fraaie contemporaine

adstructie van wat het onderwerp vormt van deze studie: antipapisme als een pro-

minent en wijdverbreid verschijnsel in Nederland gedurende de decennia vlak

voor en na 1800.

De invalshoek is zeer specifiek: beschreven en geanalyseerd zal worden hoe zich

vanaf de zestiger en zeventiger jaren van de achttiende eeuw een diffuus maar breed

scala van antikatholieke denkbeelden, vooroordelen en stereotyperingen ontwik-

kelde, in nauwe samenhang met de toen op gang komende campagne voor een

nieuw cultureel natiebesef.2 De achterliggende oorzaak van die campagne vormde

de algemeen gedeelde zorg om de toestand van het land. Na het succes van de Gou-

den Eeuw heette de Republiek in verval te zijn, in economisch, politiek en moreel

opzicht. Onderzoek heeft uitgewezen dat de economische achteruitgang minder

absoluut was dan men in de tijd zelf dacht. Het kapitaal rendeerde nog wel, maar

de arbeid ontbrak meer en meer, zodat vooral in de Hollandse steden de werkloos-

heid schrikbarend was.3 De achttiende-eeuwers zelf zochten de oorzaak in de te-

loorgang van het arbeidsethos van de zeventiende eeuw. Oudvaderlandse deug-

den als matigheid en spaarzaamheid zouden verloren zijn gegaan. De nederlaag

van de Republiek in de Vierde Engelse Zeeoorlog (1780-1784) en de gezagscrisis die

daarop volgde, mondde uit in twee democratische revoluties. Daarbij kwam stad-

houder Willem v door zijn pro-Engelse houding en gehechtheid aan de regenten-

oligarchie terecht in de rol van verrader van de natie. Vaderlandsliefde debuteerde

als de belangrijkste burgerdeugd, het bruisend levenselixer van alle ware vader-

landers. De patriotten maakten de achteruitgang van de Republiek opnieuw tot

7
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een politiek zaak. Ook twintig jaar eerder had het publicerend deel van Nederland

zichzelf een heilige missie opgelegd het tij te keren door propaganda te voeren voor

een krachtig nationaal gemeenschapsgevoel. Het nieuwe natiebesef stond in begin-

sel op gespannen voet met de eigen identiteit van alle gezindten die in die natie

moesten samensmelten, want voor het afwijkende, het geloofseigene, was eigenlijk

geen ruimte. In de praktijk bleken het vooral de katholieken, goed voor een derde

van de bevolking, die zich moesten aanpassen. Zij werden geacht af te zien van hun

door de rede achterhaalde bijgeloof, zelfs al ging het om geloofspraktijken die vol-

gens hun eigen kerkformule heilig waren. Uiteindelijk zou de scheiding van kerk

en staat een einde maken aan discriminatie op grond van godsdienst.4 Na meer dan

twee eeuwen van achterstelling kregen de katholieken gelijke politieke rechten. Dit

betekende echter nog niet dat zij ook meteen werden erkend als volwaardige bur-

gers. Voor zover zij werden geaccepteerd, was die acceptatie omgekeerd evenredig

aan hun bereidheid zich open te stellen voor de heilzame invloed van de op redelijk-

heid gebaseerde Verlichting. Voor halsstarrige ‘papisten’ was in de verlichte natie

geen plaats.5

Dat eind achttiende eeuw een nieuwe vorm van antipapisme ontstond, is door

verschillende historici en letterkundigen gesignaleerd en incidenteel geanaly-

seerd, maar een uitgebreide bronnenstudie ontbrak tot dusver. Dit boek wil in

deze leemte voorzien.

historiografie

Nationalisme

Het theoretisch kader van deze studie wordt gevormd door inzichten uit het mo-

derne nationalisme-onderzoek. In de eerste plaats wordt dat bepaald door Benedict

Andersons Imagined communities uit 1983. Volgens hem is de nationale gemeenschap

geen eeuwenoud natuurlijk fenomeen of een door de politiek van bovenaf opge-

legd systeem, maar in eerste instantie een denkbeeldig gegeven. Zij bestaat alleen in

de hoofden van haar leden: ‘even the smallest nation will never know most of their

fellow members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives

the image of their communion’.6 Als voorbeeld van dit proces van nationale ver-

beelding noemt Anderson de krant. Ook al las men die in volstrekte afzondering,

het feit dat men wist dat anderen hetzelfde nieuws lazen, creëerde de tot dan toe

nog niet erg bekende sensatie in dezelfde tijd en in hetzelfde land te leven.7 Hoewel

de suggestie van de lezer die diep weggezakt in zijn fauteuil in alle rust het nieuws

8
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tot zich nam voor de achttiende-eeuwse Nederlandse intellectueel niet geheel op-

gaat – hier werden de kranten luidkeels uitgevent en in koffiehuizen en genoot-

schappen besproken – kunnen Nederlandse historici met Andersons theoretische

concept van de imagined community zeer goed uit de voeten.8

Het ontstaan van het nationale zelfbeeld in Nederland en de elkaar afwisselen-

de fasen van conflict en verzoening daarin is, vanuit het perspectief van het debat

over en de uitoefening van politiek gezag, in talrijke studies en onlangs samenge-

bracht en onderling verbonden in De metamorfose van Nederland (2005), minutieus ge-

analyseerd door Niek van Sas. Het begin van de schoksgewijze ontwikkeling van de

modernisering van de politieke cultuur vormt in zijn visie de laatste twee jaar van

de patriottentijd. De allereerste aanzet tot het ontstaan van een vroeg nationaal be-

sef werd echter al gegeven door literatoren die zich vanaf de zestiger jaren van de

achttiende eeuw steeds drukker gingen maken over het verval van de natie. Vanaf

deze tijd werd gepleit voor een herstel van de Republiek naar het voorbeeld van het

grootse zeventiende-eeuwse verleden. Dat gebeurde via talrijke genootschappen en

sociëteiten, maar vooral via de periodieke pers, onder andere in politieke, spectato-

riale en culturele tijdschriften. De schrijvende elite gaf samen met haar lezers gestal-

te aan een ‘nationale communicatiegemeenschap’, waarin de natie werd voorge-

steld als een op oud-vaderlandse en verlichte deugden gebaseerde samenleving. Met

andere woorden: een imagined community zoals die volgens Anderson van cruciale be-

tekenis is geweest voor het ontstaansproces van het wijd en zijd verbreide nationa-

lisme. De revolutionaire geest van de patriotse en Bataafse periodes schiep gedu-

rende verschillende jaren grote verdeeldheid, maar onder druk van het verlies van

de nationale onafhankelijkheid koos men er rond 1800 voor de politieke strijdbijl

te begraven ten gunste van de nationale verzoening.9 De opvatting dat de zorg om

het verval van de Republiek de drijvende kracht was achter de opkomst van het na-

tionaal besef is ook terug te vinden in 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (2001).

Hierin verdedigen Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt, op grond van in de afgelopen

drie decennia gedaan onderzoek naar de late achttiende eeuw, de these dat de Ne-

derlandse Verlichting erin resulteerde dat op basis van een nieuw burgerschaps-

ideaal dat verlicht en moreel van aard was een hervormingsprogramma werd opge-

steld. Net als Van Sas gaan zij ervan uit dat dit ideaal gecultiveerd en gepropageerd

werd binnen een nationale communicatiegemeenschap en dat die gemeenschap

werd gevormd door genootschappen en verschillende soorten publicaties, in het

bijzonder spectatoriale geschriften.10

Van grote invloed voor de huidige visie op de plaats van godsdienst in Neder-

land rond 1800 is geweest Peter van Roodens Religieuze regimes uit 1996. In de geest

van Andersons imagined communities betoogde hij dat de verbeelding van de natie als

9
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morele gemeenschap ook religieus van inslag was. Omdat men groot belang

hechtte aan de verinnerlijking van vroomheid. Of zoals Van Rooden het herhaal-

delijk omschreef: men lokaliseerde godsdienst in het innerlijk van de burgers van

het vaderland. Dit was volgens deze historicus een nieuwe ontwikkeling. Tot on-

geveer 1775 werd de samenleving voorgesteld als opgebouwd uit aparte groepen

die in een hiërarchische verhouding tot elkaar stonden. Aan de top stond de pu-

blieke, gereformeerde kerk. Daarin kwam verandering toen verschillende protes-

tante groeperingen geleidelijk dichter naar elkaar toetrokken, en op informeel

niveau een ‘nationale kerk’ vormden.11 Vrijwel alle protestanten deelden de over-

tuiging dat de nadruk moest komen te liggen op wat de verschillende richtingen

met elkaar gemeen hadden in plaats op wat hen onderling verdeelde. Na de schei-

ding van kerk en staat zagen de kerken zich voor een nieuwe maatschappelijke

uitdaging geplaatst. Zij besloten de morele vorming van de burger voor hun re-

kening te nemen om zo zorg te dragen voor de algemeen christelijke grondslag

van het natiegevoel.

In navolging van onder andere Van Sas, Mijnhardt, Kloek en Van Rooden ga ik

uit van de historische aanname dat pas rond 1750 sprake was van nationaal besef,

in die zin dat het vanaf dat moment ook werkelijk en structureel als ideologie

werd gepropageerd. Daarvoor was niet altijd duidelijk of de auteur ook doelde op

de bewoners van het dorp, de stad of de regio, de provincie of de Republiek, ook

al zijn van het laatste in de historiografie wel incidentele voorbeelden gegeven.12

Ook ga ik uit van het ‘moreel burgerschap’, in feite een theoretisch concept dat het

mogelijk maakt ook niet-politieke ontwikkelingen, zoals die zich bijvoorbeeld

voltrokken in de cultuur en literatuur, toch in een politiek kader te plaatsen.13 In

mijn analyse is het bruikbaar omdat het de mogelijkheid biedt te laten zien op

welke manieren katholieken los van hun legalisering of juridische emancipatie al

dan niet werden opgenomen in voorstellingen van de natie, of, anders gezegd: in

het proces van ‘mentale eenwording’ dat zich voltrok onder invloed van de Ver-

lichting.14 Of de morele burgers buiten hun functioneren als publieke personen

en verlichte natievormers, dus in hun dagelijkse bestaan als mensen van vlees en

bloed, niet ook amorele trekjes hadden, laat ik over aan de meer biografisch ge-

oriënteerde bestudeerders van ‘de andere achttiende eeuw’.15 Maar misschien

heeft mijn onderzoek met hun benadering toch iets gemeen: de nadruk op anti-

papisme kan het inmiddels wat uit zijn krachten gegroeide historische imago van

de o zo deugdzame en vrome achttiende-eeuwers tot wat menselijker proporties

terugbrengen.

10
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Antipapisme

Andersons these van de natie als sociale constructie gaf een belangrijke impuls

aan het Britse antipapisme-onderzoek. Baanbrekend is Linda Colleys Britons. For-

ging the nation 1707-1837 (1992). Volgens Colley concipieerden de Engelsen, Schotten

en Welshmen een gezamenlijke nationale identiteit door zich eendrachtig af te

zetten tegen gemeenschappelijke vijanden, vooral aartsvijand Frankrijk. Dat land

stelden zij voor als paaps, bijgelovig, dictatoriaal en decadent. Daartegenover pro-

fileerden zij zichzelf als protestants, vrijheidslievend, moedig en mannelijk.16 Ook

Colin Haydon verklaarde het Engelse antipapisme van de achttiende eeuw uit na-

tionalistische motieven: ‘it encouraged a sense of patriotism’, want het voorzag

in een negatieve definitie van wat goed en acceptabel was ‘by showing its wicked,

11

Paapse ezels

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 11



deviant antithesis’.17 Een nadrukkelijke en directe koppeling aan de politieke

machtstructuur komt goed uit de verf in de definitie van R.D. Tumbleson. In zijn

Catholicism in the English protestant imagination schrijft hij: ‘Anti-catholicism acted as

the mechanism of cultural reproduction necessary to mobilize autonomous sub-

jects in the service of the centralized state; it supplied the other, the enemy’.18

Naast allerlei specifiek nationale varianten zijn er in relatie tot antipapisme

ook transnationale patronen te ontwaren. Een uitgebreide, internationaal verge-

lijkende studie is vooralsnog niet voorhanden. De tot dusver enige poging daar-

toe is het artikel Anti-catholicism in Germany, Britain, and the United States: A review and cri-

tique of recent scholarship van M.A. Drury. Op basis van verscheidene studies over de

achttiende en negentiende eeuw van Duitse, Engelse en Amerikaanse historici,

traceerde Drury twee centrale, steeds terugkerende thema’s: een ‘outrage at the

violation of culturally protestant bourgeois values’ en ‘the belief in the moral res-

ponsibility of lagging minorities to help themselves’. Drury laat zien hoe ‘middle-

class norms of patriotic loyalty and political independence, work and discipline,

family and acceptable gender relations, education and cultural elevation, ratio-

nal and autonomous morality, religious tolerance and emotional reserve’ van in-

vloed waren op de manier waarop protestanten ‘responded to a culture clearly dif-

ferent from their own’.19 Zoals hieruit blijkt is de door mij tot uitgangspunt

genomen vooronderstelling dat het laat achttiende-eeuwse antipapisme verbon-

den zou zijn met de protestantse inkleuring van burgerlijke waarden, allerminst

origineel. Binnen de Nederlandse historiografie is deze echter nog betrekkelijk

nieuw.

In een recensie van Colin Haydons Anti-catholicism in eighteenth-century (1993)

schreef Margaret Hunt het jammer te vinden dat de Engelse historicus geen ver-

gelijkingen maakte met andere Europese landen. Zij miste in het bijzonder ‘any

sustained discussion of the robust tradition of anti-catholicism in the Nether-

lands’.20 Een fair commentaar, ware het niet dat Haydon voor een comparatief per-

spectief wat Nederland betreft op een gebrek aan onderzoeksgegevens zou zijn

gestuit. Het eerste en lange tijd enige artikel over het Nederlandse antipapisme

dateert uit 1975, van de hand van J.A. Bornewasser. Hij signaleerde de creatie van

een vijandbeeld met mythische trekken die volgens de (katholieke) kerkhistori-

cus fungeerden als ‘socio-political instruments or vehicles for the protestants’

own ideology’. Ook voor dit boek is zijn analyse van groot belang, al beperkte hij

zich tot de negentiende eeuw.21 Dit geldt ook voor A. de Bruin, die niet de mythi-

sche, maar juist de rationele en verifieerbare basis van het antipapistisch vijand-

beeld probeerde bloot te leggen.22 Interesse voor antipapisme als constitutief as-

pect van het vroege cultureel natiebesef is hier pas de laatste paar jaar ontstaan en
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dan nog op beperkte schaal. Dat komt grotendeels doordat hier lange tijd voor

godsdienst als cultureel fenomeen (en de politieke implicaties daarvan) hoe dan

ook relatief weinig belangstelling bestond. Recentelijk is echter religie in de cul-

tuurgeschiedenis een hot topic geworden en ook in verband met de late achttien-

de eeuw inmiddels in vele studies aan bod gekomen.23

Aan deze omslag in de historiografie was dertig jaar eerder al een andere voor-

afgegaan. Een nieuwe generatie historici, waartoe onder andere Van Sas behoort,

breidde de tot dan toe dominante institutioneel-politieke geschiedschrijving uit

met meer politiek-culturele, sociale en kerkhistorische perspectieven. In de voor

deze aanpak representatieve bundel 1787. De Nederlandse revolutie? bracht Ton van

de Sande, in een bijdrage over het katholieke aandeel in de patriottenbeweging,

ook het laat achttiende-eeuws antipapisme voor het voetlicht.24 Een bredere ver-

kenning van het onderwerp presenteerde hij met zijn invloedrijke artikel ‘Room-

se buitenbeentjes in een protestantse natie?’ uit 1989. Daarin veronderstelde hij dat

de Verlichting in de Republiek gepaard ging met een antipapistische slagscha-

duw. De opkomst van de tijdschriftpers van na 1750 merkte hij daarbij aan als een

mogelijk versterkende factor. Ook wees Van de Sande op de relatie met het nati-

onaal besef, maar deze zou pas echt relevant zijn geworden tijdens de negentien-

de eeuw.25 Twee jaar eerder werkte deze historicus deze gedachte uit in een arti-

kel over de beeldvorming over Noord-Brabant in het begin van de negentiende

eeuw.26 Van Rooden geldt als eerste onderzoeker die nadrukkelijk stelde dat de

opkomstperiode van het nationaal besef voedsel gaf aan een nieuw soort antipa-

pisme. Hij poneerde dat de natie door alle geloofsrichtingen werd erkend als de

hoogste morele gemeenschap en dat de kerken via een breed geformuleerd chris-

tendom daar het morele fundament voor wilden leveren. In samenhang hiermee,

schreef deze historicus, creëerde juist de voorstelling van de natiestaat als homo-

gene eenheid nieuwe uitsluitingen, omdat de natie nadrukkelijker een protes-

tants karakter kreeg toegedicht.27 Na 1795 werd het katholicisme, zoals Van Roo-

den het letterlijk formuleerde, ‘niet langer beschouwd als een bezoedeling van de

religieuze orde, maar als een vorm van bijgeloof die de moreel-godsdienstige vor-

ming van de burgers verhinderde’.28

In zijn vermaarde artikel ‘De terugdringing van de rooms-katholieken uit de pro-

testants-verlichte natie’ vervolgde Theo Clemens het door Van Rooden ingeslagen

pad. Aan de hand van origineel bronnenmateriaal demonstreerde hij dat de intel-

lectuele en bestuurlijke elite rond 1800 de natie steeds duidelijker identificeerde

met de Verlichting en het protestantisme, en de katholieken daarentegen bestem-

pelde als onverlicht en bijgelovig. Een duidelijke nuancering van Van Sas’ stelling

dat de revolutionaire geest van de Bataafse periode eind achttiende eeuw omsloeg
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bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 13



in die van nationale verzoening. Bezwaarlijk is echter dat Clemens bij zijn inter-

pretatie van Verlichting en verzoening uitgaat van een een-op-een relatie met de

politieke realiteit. Dat de werkelijkheid en het ideaal geen gelijke tred hielden,

spreekt eigenlijk niet meer dan vanzelf.29 Ook waar Clemens meent dat de uit-

sluiting van katholieken plaatsgreep met behulp van aan de Verlichting en het

protestantisme ontleende argumenten, stelde hij de ideologische uitsluiting en de

uitsluiting in de politieke praktijk impliciet op dezelfde lijn.30 De wisselwerking

laat zich lastig vaststellen maar moet op zijn minst worden geproblematiseerd.

In de Epiloog zal ik hierover mijn eigen gedachten formuleren. Dat ondanks het

nieuwe Bataafs beleid en de burgerlijke gelijkstelling de politieke emancipatie

van de katholieken toch nog lange tijd op zich liet wachten, was overigens ook al

eerder door historici gesignaleerd. Zo merkte J. Roes op dat de katholieke eman-

cipatie na 1796 een terugslag ondervond omdat ze strijdig was met de protestant-

se belangen, in kerkelijk en in sociaaleconomisch opzicht, maar ook in nationaal-

culturele zin.31 Witlox, een exponent van de oudere katholieke historiografie, vatte

de stagnatie van de in de patriotse jaren begonnen emancipatie als volgt samen:

‘Felle actie voor en na 1795; diepe terugzinking sinds 1798, vooral na 1800, ook in

de Fransche tijd niet hersteld; ziedaar het beeld van ’t openbare leven der katho-

lieken van Willem v tot Willem i’.32

Tolerantie

Sinds enige decennia is de opvatting gangbaar dat in de tweede helft van de acht-

tiende eeuw een gematigde christelijke variant van de Verlichting overheerste met

tolerantie als belangrijk onderscheidend kenmerk. Volgens dit Verlichtingsbeeld

zou de laat achttiende-eeuwse Republiek in godsdienstig opzicht een midden-

koers hebben gevolgd, die zich naar twee kanten afzette. Men was fel op ortho-

doxie, maar minstens zo afkerig van ongeloof. Zo zou Voltaires oorlogsverklaring

aan de vijand van verdraagzaamheid, het religieus fanatisme van vooral de katho-

lieke kerk en de afrekening van de Fransen met het openbaringsgeloof, de gelo-

vige en tolerante Nederlanders veel te ver zijn gegaan. Van het openbaringsgeloof

week men niet af, hoewel de rede tot een belangrijke norm werd verheven.33 Deze

variant van de Nederlandse Verlichting is wel gekarakteriseerd als ‘reformato-

risch’ of ‘protestants’.34 Of men voor deze kwalificaties kiest of niet, de meeste on-

derzoekers benadrukken het algemeen christelijke karakter.35 Problematisch aan

deze visie op de Verlichting als een tijd van toenemende harmonieuze intercon-

fessionaliteit is mijns inziens, dat al bij voorbaat de indruk wordt gewekt dat het
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antipapisme nooit meer kan zijn geweest dan een verschijnsel in de marge. Dat

het algemeen christelijke karakter van de Nederlandse Verlichting niet altijd zo

algemeen of neutraal was als vaak lijkt te worden aangenomen, bewijzen de stu-

dies van Simon Vuyk over de Remonstrantse Broederschap. Volgens verlichte re-

monstranten moesten alle protestanten samen vorm geven aan de civil religion. Ge-

reformeerden en dissenters werden niet alleen geacht zich te verenigen tegenover

orthodoxe uitwassen aan protestantse kant. Ook nam men meer afstand tot het

katholicisme.36 Het enigszins misleidende beeld van verzoening is overigens ook

dominant in de oudere geschiedschrijving van het katholicisme, getuige bijvoor-

beeld Rogier en De Rooy: ‘Oecomenische zin, irenisch interconfessionalisme, 

deïstisch getint cultuur-optimisme, afkeer van vrome praktijken en eenzijdige

nadruk op het “nut” van de godsdienst hielden omstreeks het eind van de acht-

tiende eeuw katholieke en protestantse leraren bijeen in één liefdesband’.37

Het naar voren halen van het laat achttiende-eeuwse antipapisme lijkt een

ontkenning in te houden van de gevestigde gedachte dat gedurende het tijdvak

van de Verlichting het begrip tolerantie de boventoon voerde. Het tegendeel is

waar, dat wil zeggen, op het niveau van de theorievorming. De monumentale stu-

die van Joris van Eijnatten over de verandering in het denken over tolerantie ge-

durende de achttiende eeuw, Liberty en concord in the United Provinces, laat dat duide-

lijk zien. In de tijd zelf werd de religieuze pluriformiteit volgens Van Eijnatten

beschouwd als een ongewenste uitkomst van de Reformatie en de Opstand. Niet

pluralisme, maar juist ‘concord’ (eendracht) was het streven. Van Eijnatten inter-

preteerde zijn bronnen: teksten van auteurs van het tweede plan van zowel Neder-

landse als buitenlandse – en dan vooral van Duitse – herkomst, als reflecties van

de transformatie van de confessionele publieke sfeer naar de beschaafde open-

baarheid. Dit proces begon vanaf ongeveer 1760 en eindigde rond 1840. Net als

Van Rooden stelde Van Eijnatten dat deze transformatie verband hield met fun-

damentele veranderingen in de relatie tussen individu, staat en religie. De net-

werkcultuur van particularisme, patronage en privileges die de publieke sfeer van

het ancien régime kenmerkte, maakte na 1795 plaats voor een gecentraliseerde,

geprofessionaliseerde en bureaucratische staat die op gelijke wijze toegang had

tot alle individuen. Voor stabiliteit van de samenleving was nu de loyaliteit van de

burgers nodig en deze hing af van de mate waarin zij het eens waren over bepaal-

de basiswaarden. Theologische doctrines werden minder belangrijk. Bij het debat

over tolerantie ging het in de kern steeds om kritiek op de manier waarop de con-

fessionele staat de eenheid oplegde. De grote nadruk op de sociale acceptatie en le-

gitimiteit van uitingen van innerlijke overtuigingen had volgens Van Eijnatten

voor de katholieken verstrekkende gevolgen. Cruciaal voor de discussies over to-

15

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 15



lerantie was hier verstrengeling met pleidooien voor de vrijheid van kritisch bij-

belonderzoek. De bestudering van de bijbel werd door zowel orthodoxe als ver-

lichte protestanten gepredikt als middel ter bestrijding van onkunde en bijge-

loof. Juist dit argument voor persoonlijk bijbelonderzoek, waarmee men tevens

stelling nam tegen het geloof in door feilbare mensen opgeschreven teksten, was

volgens Van Eijnatten:

as much a forceful defence of religious liberty as it was an outright dis-

qualification of roman catholicism. As long as the thrust of the toleration

debate was the release from ignorance and superstition of all those un-

fortunate fellow men who were enslaved by the irrational and illegitima-

te claims of presumptuous religious authorities, roman catholics would

stand outside the national fold. 38

In hedendaagse biografische schetsen van prominente achttiende-eeuwers wordt

niet zelden een tegenstelling gecreëerd tussen antipapisme en tolerantie. Antipa-

pistische bevindingen presenteert men als ietwat ongelukkige uitzonderingen op

de verder zo verlichte en verdraagzame opvattingen van de hoofdpersoon.39 Wat

Van Eijnatten heel duidelijk liet zien was dat het antipapisme inherent was aan –

en zelfs krachtig gevoed werd door – de inhoudelijke invulling(en) van het tole-

rantiebegrip zelf. Ook deze constatering is relevant voor mijn onderzoek. Het be-

grip tolerantie keert nogal eens terug, aangezien tal van laat achttiende-eeuwers

geloofden dat de zeventiende-eeuwse grootheid van de Republiek hoofdzakelijk

te danken was aan de toen heersende religieuze verdraagzaamheid en men om die

reden vaak eerherstel van deze burgerdeugd bepleitte.

benadering

Het Nederlandse nationalisme-onderzoek dat sinds de jaren tachtig van de vori-

ge eeuw een hoge vlucht nam, toonde aanvankelijk weinig interesse in hoeverre

het steeds verder afbakenen van de culturele identiteit van Nederland leidde tot

het ideologisch uitsluiten of ondergeschikt maken van wat anders was. Volgens

Kloek en Mijnhardt stonden vanaf het moment waarop men de godsdienst tot

een privékwestie maakte, de deuren van de vaderlandse morele burgergemeen-

schap voor de katholieken open.40 Elders, in Blauwdrukken, van dezelfde auteurs,

bleek dit niet meer dan een theoretische mogelijkheid. De katholieken werden

bepaald niet voor vol aangezien en vervulden geen noemenswaardige rol in de
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misschien toch niet zo ‘nationale’ communicatiegemeenschap.41 Toch meenden

Mijnhardt en Kloek dat deze gegevens hun these niet zouden ondermijnen.42

Voor de, eerst door de patriotten en later door de Bataven, doorgevoerde hervor-

mingen – inclusief de gelijkstelling van de katholieken – zou een breed maat-

schappelijk draagvlak hebben bestaan. Daartoe zouden ook auteurs die zich niet

zo politiek profileerden indirect via de propaganda voor het op godsdienst en va-

derlandsliefde gebaseerde moreel burgerschap aan hebben bijgedragen. Dit im-

pliceert dat de revolutionaire veranderingen de wil waren van de meerderheid

van de schrijvende elite en suggereert dat de Republiek een op harmonie en con-

tinuïteit gerichte democratie avant la lettre was. Volgens Van Sas gaat deze inter-

pretatie te gemakkelijk voorbij aan de felle, diepgaande conflicten die zich voor-

deden op politiek gebied. De patriotten wilden van meet af aan meer dan alleen

het moreel burgerschap. Zij wensten de burgerij bij de politieke besluitvorming

te betrekken en wilden, desnoods gewapenderhand, concrete invloed en macht.43

Pas na veel onderlinge strijd schaften zij uiteindelijk de oude staatsinrichting af

en voerden met de Staatsregeling van 1798 een nieuwe eenheidsstaat in die vol-

deed aan de jongste, democratische eisen. Dit perspectief, dat een open oog in-

houdt voor het uiteenlopende of juist botsende karakter van de vigerende opvat-

tingen tussen niet alleen patriotten en orangisten, maar ook onder min of meer

ideologisch gelijkgestemden, kan worden doorgetrokken naar de verschillende

manieren waarop de natievormers met de katholieken omgingen.

De patriotten, en allen die met hen sympathiseerden, vertegenwoordigden

geen uniforme politieke ideologie, en vormden evenmin in godsdienstig opzicht

een vanzelfsprekende eenheid. Men hing verschillende religieuze richtingen aan,

affiniteiten die vaak dwars door politieke loyaliteiten heenliepen. Wat betreft de

politieke participatie wilden patriotten af van het onderscheid op basis van ge-

loof. Het staat onmiskenbaar vast dat hun hervormingen de randvoorwaarden

schiepen voor het begin van de katholieke emancipatie, al was er niet onmiddel-

lijk overeenstemming over het tempo waarin de staatkundige gelijkheidsidea-

len in beleid moesten worden omgezet. Dit lag anders bij de voorstanders van de

handhaving van de status quo, in casu het stadhouderlijk regime en de bevoor-

rechte positie van de gereformeerde kerk. Toch vormde de orangistische publicis-

tiek, anders dan vaak wordt gedacht, niet de grootste en zeker niet de enige bron

van antipapisme. Deze laat zich elders lokaliseren.

Bij de voorselectie van het te onderzoeken materiaal deed zich een verschil voor

tussen politieke teksten in enge zin en teksten van gemengd politiek-culturele of

literaire aard. In zijn boek over de katholieke emancipator J.G. Le Sage ten Broek,

uit 1947, schreef S.J. Gorris dat de protestantse vooroordelen zich gedurende de ja-
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ren van de Revolutie en de Franse Tijd niet openlijk openbaarden, althans in de

politiek; ondergronds bleven zij onverzwakt voortbestaan.44 Zo ondergronds ging

het antipapisme echter niet. Het kwam wel degelijk aan de oppervlakte. Tekstueel

gebeurde dat meer in de sfeer van de verlicht-culturele natievorming dan in de

strikt politieke sfeer van de staatsvorming. Het onderscheid tussen beide sferen

was echter niet absoluut. Literaire en culturele teksten bevatten opinievormende

elementen, terwijl in politieke teksten (bijvoorbeeld in weekbladen) weer fictione-

le en culturele elementen zaten verweven. Toch is er wel degelijk een inhoudelijk

argument waarom het antipapisme vooral valt te lokaliseren in media die zich niet

of minder dwingend door de politieke actualiteit en staatkundige principes lieten

dicteren. Met name spectatoriale geschriften en culturele tijdschriften waren de

actiefste deelnemers aan het debat over de samenhang tussen confessie en burger-

schap. Doel was de religieuze waarden meer op elkaar af te stemmen om zo de na-

tiestaat-in-wording te voorzien van een hecht moreel fundament. Aan de hand van

bijvoorbeeld fictieve personages en historische voorbeeldfiguren legde men de le-

zers uit hoe zij op moreel verantwoorde wijze aan de maatschappij konden deel-

nemen. De nieuwe idealen omtrent de natie en de vrome burger werden gepropa-

geerd als algemeen christelijk. In de praktijk werden ze vaak ingekleurd met als

specifiek protestant gepresenteerde waarden, zoals innerlijke vroomheid, redelijk-

heid, vrij gewetensonderzoek en tolerantie. En precies daar begint het verhaal van

de ideologische uitsluiting van de katholieken.

Dát ik bij mijn onderzoek op relevante vormen van antipapisme stuitte bleek

aan het begin van deze inleiding. De vraag is of de bevindingen samen voldoende

zullen zijn om het Nederlandse antipapisme van rond 1800 ook echt à la Linda Col-

ley als constitutief aspect van het nationaal besef aan te merken. Om hierop een ant-

woord te kunnen formuleren zal ik, vanuit een systematisch chronologische invals-

hoek, zo nauwgezet mogelijk nagaan welke percepties in moreel en in staatkundig

opzicht zich van de katholieken en het katholicisme laten onderscheiden. Voorts of

en hoe deze zich laten relateren aan de politieke of religieuze identiteit van de 

auteur, dan wel aan de specifieke conventies van het medium waar hij of zij voor

schreef. In het bijzonder kijk ik naar antipapisme in argumentaties die werden ge-

bezigd om de identiteit van de natie te beklemtonen. Waar een ideologische inter-

pretatie als historische verklaring ontoereikend blijkt, zal daarbij de actualiteit, of-

wel het politieke strijdperk worden betrokken. Belangentegenstellingen waren nu

eenmaal aan de orde van de dag, want de afbakening in de tijd omvat immers een

politiek zeer roerige periode: de patriottentijd, de komst van de Franse en dus 

katholieke bevrijders in 1795, de komst van de althans op papier katholieke koning

Lodewijk Napoleon in 1806 en de inlijving bij Frankrijk van 1810.
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opzet en bronnen

Het vertrekpunt van dit onderzoek is de aanname dat het samengaan van verlich-

te en vroeg-nationalistische voorstellingen het laat achttiende-eeuws antipapisme

een krachtige impuls heeft gegeven en inhoudelijk vernieuwde. Het onderzochte

corpus bestaat derhalve uit bronnen die representatief kunnen worden geacht voor

de formatieve fase van het nationaal besef, die, naar Van Sas heeft betoogd, duur-

de vanaf ongeveer 1760/1770 tot 1813.45 Het gaat om in druk verschenen Neder-

landstalige teksten en vertalingen van buitenlandse werken die blijkens de aan-

dacht ervoor in culturele tijdschriften, belangrijk werden geacht. Er is naar

gestreefd om het materiaal zo rijk mogelijk geschakeerd te laten zijn. Niet alleen

om de gehele breedte van het politieke en religieuze spectrum te bestrijken, maar

ook omdat de afwezigheid van antipapisme in één bepaald (sub)genre, niet altijd

ook iets zegt over de aan- of afwezigheid in andere of zelfs nauw verwante bronnen.

De betrachte verscheidenheid gaat echter niet op voor de regionale spreiding van

de teksten. De hoofdmoot ervan is gedrukt in wat wij nu de Randstad noemen.

Tijdens de Bataafse Republiek was men voorstander van een één en ondeel-

baar Nederland. Toen de Generaliteitslanden, inclusief het 90% katholieke Staats-

Brabant, tot volwaardige provincies werden gemaakt (die delen van Limburg die

tot 1795 tot de Republiek behoorden stond men af aan Frankrijk om hen pas in

1815 toe te voegen aan het Koninkrijk), hief de staatkundige eenwording echter

niet meteen ook de ongelijkheid op. Op het niveau van de natievorming werkte

de achterstelling van de katholieke Brabanders nog lang door. Dat diepgewortel-

de gevoelens van vaderlandsliefde bij hen niet werden verwacht bleek in de eer-

ste maanden na de opstand der Belgen in augustus 1830: toen vreesde men dat

Noord-Brabant de opstandelingen zou steunen. In verslagen van Hollandse sol-

daten komt Brabant naar voren als een achterlijk land met arme, analfabete keu-

terboeren en nog paaps bovendien.46 De enkele deelnemers van Brabantse komaf

aan de laat achttiende-eeuwse nationale communicatiegemeenschap behoorden

doorgaans tot de lokale bestuurlijke elite die voor het merendeel uit protestant-

se ‘import’ bestond. Het perspectief van deze studie is ‘hollandocentrisch’, aange-

zien zij die zich het hardst maakten voor een nationale en dus bovenregionale

oriëntatie, in de regel verlichte protestanten waren die tot de gevestigde burgerij

behoorden en voornamelijk publiceerden vanuit steden in Holland.

Onderzocht zijn spectatoriale geschriften, politieke weekbladen, algemeen

culturele tijdschriften en toneelstukken. De bevindingen zullen in genoemde

volgorde per hoofdstuk, als op zichzelf staande casussen worden gepresenteerd.

Deze genre-indeling heeft als voordeel dat deze ook zichtbaar maakt dat de toon-
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zetting van de in stelling gebrachte argumenten niet alleen werd bepaald door de

staatkundige ontwikkelingen, maar ook door de vorm waarin men een tekst goot,

gelet op de sociale functie ervan in relatie tot de beoogde doelgroep.

Voor alle hoofdstukken geldt dat, wanneer daartoe aanleiding bestond, het ma-

teriaal is verrijkt met gegevens uit reisbeschrijvingen, zedenkundige verhandelin-

gen, jeugdboeken, gedichten, romans, contemporaine literatuurbeschouwingen,

kerkgeschiedenissen, gedenkschriften, genootschappelijke publicaties, preken en

pamfletten. Intern kerkelijk-bestuurlijke archivalische bronnen en theologische

verhandelingen die niet voor een breed publiek waren bestemd, vielen buiten het

bestek. Overigens bleek het antipapistisch karakter van een publicatie of tijdschrift-

artikel vrijwel nooit meteen uit de titel. Geschriften die opzettelijk laster of religi-

euze haat verspreidden, verschenen in de tweede eeuwhelft van de achttiende eeuw

hoe dan ook bijna niet.47 De samenstelling van het te onderzoeken corpus moest

tot stand komen door eigen vorswerk, via incidentele opmerkingen in secundaire

literatuur en op aanwijzing van vakgenoten, die zo genereus waren hun bronnen-

kennis met mij te delen.

In principe vormt de chronologische ontwikkeling van het antipapisme uit-

gangspunt van deze studie. Aangezien de hoofdstukindeling grotendeels is geba-

seerd op afzonderlijke genres, zal het zo nu en dan noodzakelijk zijn terug- of voor-

uit te wijzen. De grote lijnen worden samengebracht in de Epiloog.

Op deze plaats nog een enkele kanttekening bij de politieke en godsdienstige

voorkeuren van de door mij te citeren auteurs. Het antipapisme had, zoals De

Bruin ooit al in verband met de voorgeschiedenis van de schoolstrijd opmerkte,

‘niet alleen een diep (calvinistisch) maar ook een breed (gematigd en verlicht) wor-

telstelsel’.48 De achtergronden van geïdentificeerde antipapisten zijn divers: er

zijn orangisten en patriotten bij. Onder de eerste categorie bevinden zich intellec-

tuelen en populisten. Bij de tweede treffen we zowel gematigde als radicale figu-

ren aan. Dwars door alle politieke stromingen komen we gereformeerden tegen

van zowel orthodoxe als verlichte snit en alle gradaties daartussen. Vooral luthe-

ranen, remonstranten en doopsgezinden zijn sterk vertegenwoordigd, aangezien

zij de toenmalige media domineerden. Omdat ze tot 1796 uitgesloten waren van

de formele politiek lijken zij er, meer dan de gereformeerden, op gebrand zich via

de perscultuur en literatuur te laten gelden.49 Dit gaat niet op voor de katholieken,

die, zoals gezegd, in de nationale communicatiegemeenschap goeddeels onzicht-

baar bleven. Op het kortstondig bestaan van de Kerkelyke bibliotheek (1792-1796) en

mogelijk enkele andere, kortlopende titels na, kwam de katholieke tijdschrift-

pers pas vanaf 1818 echt van de grond.50 Katholieke auteurs zullen in dit boek

voornamelijk via de ogen van protestantse schrijvers worden bekeken. Ten slotte
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is een deel van het materiaal afkomstig uit vertalingen van werken van buiten-

landse, met name Franse, Duitse en Engelse, auteurs. Hun bijdragen zullen voor-

al worden bezien vanuit het perspectief van de Nederlandse receptie, waarbij het

gaat om informatie uit voorwoorden, recensies en interventies van vertalers.

Hoewel veel namen vaak zullen terugkomen, richt ik me niet op specifieke

personen. Dit heeft deels een pragmatische reden. In de achttiende eeuw publi-

ceerde men doorgaans anoniem. Wie wanneer aan welke tijdschriften precies mee-

werkten is tot dusver slechts incidenteel uitgezocht. Ook andere typen publica-

ties lieten zich vaak moeilijk aan namen van auteurs relateren. Dit vormde voor

dit onderzoek echter geen onoverkomelijk bezwaar, aangezien mijn interesse in

eerste instantie uitging naar de wijze waarop inhoud werd gegeven aan de ge-

dachtevorming – of het ‘vertoog’ – over de Nederlandse identiteit. Om deze reden

zijn de citaten niet systematisch ingedeeld naar godsdienstige achtergrond.

Een bron waarvan ik graag gebruik had willen maken, is satirisch beeldmate-

riaal (spotprenten). De zoektocht daarnaar leverde echter nagenoeg niets bruik-

baars op. De achttiende-eeuwse prenten die ik achterhaalde dateerden bijna alle-

maal uit de jaren vóór 1750, met name karikaturen uit jansenistische hoek op de

paus en de jezuïeten.51 Mogelijk is het gezochte materiaal niet overgeleverd, maar

een inhoudelijke reden ligt meer voor de hand. In de loop van de achttiende eeuw

werden de grenzen van de betamelijkheid steeds strenger gecontroleerd. Daarbij

kan beeldmateriaal als extra explosief hebben gegolden. Terwijl het gedrukte

woord hoofdzakelijk kon worden geconsumeerd door een leesvaardig, intellec-

tueel publiek, was het beeld voor iedereen toegankelijk. Ook voor ongeletterden,

die volgens de intellectuele elite sterk beïnvloedbaar waren en daarom in bescher-

ming moesten worden genomen. Eenzelfde ‘bescherming’ gold het gesproken

woord en bleek soms uit de houding van theatermakers. Met het oog op de mo-

gelijke aanwezigheid van een analfabeet publiek, meenden zij zich in een gespro-

ken toneeltekst minder te kunnen permitteren dan in een gedrukte tekst. 52 Wel-

licht gold een soortgelijke begrenzing ook voor prenten?

Het antipapisme vraagt om onderzoek vanuit verschillende disciplines. Psy-

chologische en sociologische analysen zijn reeds voorhanden, maar ook vakgebie-

den als de neerlandistiek, kunstgeschiedenis of de vertaalwetenschap kunnen een

belangrijke bijdrage leveren.53 Van Zuthem heeft er al op gewezen dat samenwer-

king tussen in de geschiedenis van het katholicisme en protestantisme gespecia-

liseerde historici wenselijk is, zeker nu het onderwerp, anders dan ten tijde van de

verzuiling, niet langer ideologisch beladen is.54 Inmiddels is een generatie histo-

rici aangetreden die over godsdienst schrijft zonder de geringste betrokkenheid

bij een religieuze richting. Ook ik heb mijn onderzoek niet gedaan vanuit gods-
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dienstig engagement. Het aantrekkelijke van het onderwerp is dat het de moge-

lijkheid biedt te laten zien dat oude religieuze vooroordelen onder invloed van

de opkomst van het nationaal besef nieuwe vormen konden aannemen.

Het onderwerp antipapisme is door menig dix-huitièmist aangesneden wan-

neer de bronnen daartoe aanleiding gaven. Zelden worden dergelijke bevindingen

in breder perspectief geplaatst. Een van de doelstellingen van deze studie is een ka-

der te bieden met behulp waarvan de coherentie van afzonderlijke, incidentele

vondsten kan worden onderkend.

terminologie

Het centrale begrip van deze studie: ‘antipapisme’, behoeft enige toelichting. Wel-

ke lading het precies dekt laat zich op voorhand moeilijk definiëren, aangezien dat

nu juist hetgeen is waar ik in deze studie onderzoek naar zal doen. Mogelijk vraagt

de lezer zich af waarom niet voor antikatholicisme is gekozen. Volgens Van Dale be-

tekenen antipapisme en antikatholicisme hetzelfde. Antikatholicisme heeft geen

eigen lemma, maar antipapisme geeft: antikatholieke gezindheid of daad.55 Toch

is er een verschil. Antikatholicisme is doorgaans gericht op de rooms-katholieke

leer. Antipapisme kan worden opgevat als gericht tegen de katholieke geestelijk-

heid, in het bijzonder de paus; maar ook de rooms-katholieke kerkorganisatie,

de leer, de geloofsdragers en gelovigen. Inmiddels heeft het woord antipapisme in

de secundaire literatuur een ruimere betekenisinhoud gekregen. Het omvat an-

tikatholicisme, maar laat ook ruimte voor de negatieve gevoelslading (Bijvoor-

beeld bij woorden als ‘papen’ en ‘papisten’).56 Aangezien deze studie het beteke-

nisveld wil uitbreiden, verkies ik het woord antipapisme. Een uitlating is als

antipapistisch aangemerkt wanneer duidelijk was dat bepaalde aspecten van het

katholicisme – de kerk als instituut, de katholieke leer of bijvoorbeeld de gedra-

gingen van de individuele gelovigen – werden verworpen, omdat het katholicis-

me eigenlijk in haar geheel werd verworpen. En dan niet zozeer op theologische

gronden, maar vooral vanuit de doelstelling om een sociale, culturele of politie-

ke grens te trekken. Een dergelijke benadering sluit ook aan bij internationaal

onderzoek. Interessant is Brewers analyse van het verschijnsel in Noord-Ierland.

Hij onderscheidde drie niveaus: het eerste bestaat uit een ‘set of ideas’, negatieve

stereotypen en vooroordelen voorkomend in taal en tekst, waaronder noties van

culturele superioriteit. Het tweede manifesteert zich in directe discriminatie, in-

timidatie en belediging van individuele personen. Het derde omvat ‘patterns of

indirect and institutional discrimination and social disadvantage experienced by
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catholics because they are catholics’. Wanneer alle drie de niveaus met elkaar ver-

strengeld raken, iets wat overigens niet per se hoeft te gebeuren, verschijnt het

antikatholicisme volgens Brewer in optima forma.57 In de Epiloog zal ik aange-

ven of deze betekenislagen ook aanwijsbaar zijn in mijn onderzoek.

Nauw verwant is het antiklerikalisme; dit richt zich tegen de wereldlijke in-

vloed van de geestelijkheid, in het bijzonder de katholieke.58 Hoewel antiklerika-

len vaak dezelfde argumenten gebruiken als antipapisten, beoordelen ze de in-

breng van de katholieke kerk per definitie niet negatiever dan die van andere

geïnstitutionaliseerde religies. Voor antipapisten is het katholicisme in alles het

tegenovergestelde van datgene waarin zijzelf wensen te geloven, waarbij ze rede-

neren vanuit een min of meer gesloten ideologie met vaak mythische aspecten.

Antiklerikalen – niet zelden zelf katholiek – keuren het katholicisme af op deel-

aspecten, zoals een te grote invloed van de clerus op de politiek.59 In de context van

de Nederlandse late achttiende eeuw is het antiklerikalisme ook vaak gericht te-

gen de kerkelijke organisatie van het orthodox protestantisme. Opvallend is het

regelmatig gebruik van katholieke beeldspraak. Zo was ‘De paus in de buik heb-

ben’ een gevleugelde uitspraak, en werd gebruikt voor predikanten die zich een

(ongeoorloofde) gezagspositie aanmatigden. Vooral in de jaren zeventig van de

achttiende eeuw was dit een veelvoorkomende vorm van antiklerikalisme. Omdat

het tevens een aversie uitdrukt tegen het katholicisme, noem ik het voor de gele-

genheid ‘anti-orthodox antipapisme’.

Tot slot zij opgemerkt dat waar ik ‘katholicisme’ schrijf, ik steeds doel op het

rooms-katholicisme. De oudkatholieke kerk blijft buiten beschouwing.
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1

inleiding

Antipapisme van voor de opkomst van het nationaal besef

Het antipapisme dateert uit de tijd van de Reformatie en heeft sindsdien in de

Nederlanden met wisselende intensiteit gewoed. Om inzichtelijk te maken wat

nieuw en anders was aan het antipapisme uit de tijd van het opkomend cultureel

natiebesef, volgt een korte schets van het verschijnsel van vóór die tijd. Om een en

ander in verband te kunnen plaatsen zal hier alvast aandacht worden geschonken

aan de politieke en religieuze omstandigheden waaronder de katholieke kerk

functioneerde. In welke opzichten bijvoorbeeld, namen de katholieken in de Re-

publiek een achtergestelde positie in en hoe wordt hun situatie geïnterpreteerd

binnen de theorievorming over de Nederlandse religieuze tolerantie?

Gedurende de zestiende en zeventiende eeuw kan het antipapisme groten-

deels worden beschouwd als het product van een theologische antithese. Om-

streeks 1550 waren het katholicisme en het protestantisme nog geen strikt ge-

scheiden werelden en werd tussen beide godsdiensten nog volop geswitcht. In

deze overgangsperiode zette men zich vooral tegen het katholicisme af om de

grenzen van het gereformeerde geloof scherp te markeren.1 Van dit klimaat getui-

gen belijdenisgeschriften als de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Dordtse leerregels en de

Heidelbergse catechismus. In het laatste werd – en wordt nog altijd – het ritueel van de

‘paapse mis’ verworpen als ‘vervloekte afgoderij’. De Geloofsbelijdenis ging nog een

stap verder. Daarin werd de overheid verantwoordelijk verklaard voor de handha-

ving en bescherming van het protestantisme ‘om te weren en uit te roeien alle af-

goderij en het rijk des antichrists te gronde te werpen’.2 Naast het bestrijden van

de katholieke leer kwam het antipapisme vaak neer op het bespotten van de gees-

telijkheid. Hoog genoteerd op de bestsellerslijst van in Nederland gepubliceerde

calvinistische schotschriften staat Den byencorf der H. Roomsche Kercke (1569) van Phi-

lips Marnix van Sint Aldegonde. Deze tot halverwege de achttiende eeuw vele ma-

len herdrukte zesdelige parodie op het pausdom, door Busken Huet sinister ge-

typeerd als een kelder waar de haat op fust ligt, was verre van fijnzinnig. Een van

de vele scabreuze grappen gaat over de grootte van de priesterstand – een gevolg

van het Heilig Oliesel. De olie leende zich namelijk niet alleen voor de toediening

van het sacrament, maar was ook een uitstekend glijmiddel.3 Grappen zijn bij wij-
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ze van spreken al zo oud als de weg naar Rome. Pas met de opkomst van de Refor-

matie kregen de bestaande grappen over priesters, abten en nonnen een subver-

sieve, antipapistische lading.4

Het antipapisme was niet alleen ingegeven door verzet tegen de leer van de

katholieke kerk en het (wan)gedrag van haar functionarissen, ook politieke mo-

tivaties speelden een rol. Zo vormde de oorlogspropaganda tijdens de Nederland-

se Opstand een belangrijke voedingsbron. In de secundaire literatuur over de

Zwarte Legende, het zeer negatieve beeld van Spanje dat in de vroegmoderne tijd

in heel Europa rondwaarde, vormde de kwestie van het antipapisme een afgelei-

de van de vraag of de legende in de wereld was geholpen door de Nederlandse op-

standelingen uit de zestiende eeuw, of elders al langer bestond.5 Volgens K.W.

Swart speelden antikatholieke motieven van de Nederlandse tegenstanders van

Spanje vooral gedurende de eerste jaren van de Opstand een rol, waarbij het cen-

trale thema werd gevormd door de inquisitie. Door de aantallen slachtoffers

schromelijk te overdrijven, hoopten de opstandelingen de eenheid binnen de ei-

gen gelederen te versterken.6 Prominent aanwezig in de tijdens de anti-Spaanse

oorlog verschijnende pamfletten was de vrees dat de katholieke Spanjaarden, vol-

gens het kerkelijk recht niet gebonden waren zich aan gesloten verdragen met

ketters te houden. De moordpartij van de Parijse Bartolomeusnacht (1572), waar-

bij duizenden hugenoten het leven lieten, gold als het ultieme bewijs voor de ka-

tholieke onbetrouwbaarheid tegenover de protestanten.7 Ook de vele edities van

het Geuzenliedboek bevatten antipapistische propaganda.8 Hoewel het tijdens de ja-

ren van de Opstand ontstane genre van de geuzenliederen niet, zoals de negen-

tiende-eeuwse geschiedschrijving aannam, geheel in het teken stond van de ver-

guizing van het katholicisme, werd in een flink deel van de in totaal 252 liederen

de draak gestoken met de katholieke eredienst, de mariaverering en het hostieri-

tueel. Nonnen waren daar hoeren, monniken smulpapen, ‘papisten’ werden aan-

geduid met ‘Caims ghebroetsel’, ‘Babels boeleerders’ of ‘Babels scharluynen’.9

Deze teksten met een antipapistische inhoud behoorden tot de oudsten, maar

werden, wellicht wegens de Spaanse censuur, pas in de bundels van na 1616 op-

genomen. Wat Meijer Drees over de Spiegel der Spaansche tiranny uit 1637 opmerkte

geldt waarschijnlijk voor de anti-Spaanse oorlogspropaganda in het algemeen.

Namelijk dat het tegen de Spanjaarden, soms tegen de katholieke kerk, maar zel-

den of nooit tegen de katholieke Nederlanders was gericht.10

Tegen het einde van de Spaanse overheersing (1648) vormde het antipapisme

nog voornamelijk onderdeel van het vijandbeeld dat van Frankrijk bestond.11

Toen de Republiek en Frankrijk in 1635 een bondgenootschap sloten om geza-

menlijk de Zuidelijke Nederlanden te veroveren en geen afzonderlijke vrede met
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Spanje te sluiten, rezen daar ernstige bedenkingen tegen toen de Franse diplo-

maat comte d’Avaux in 1644 in de Staten-Generaal pleitte voor meer vrijheden

voor de katholieke burgers in de Republiek. Er verscheen een reeks anti-Franse,

antipapistische pamfletten. Evenals in vele preken en een enkel toneelstuk wer-

den in deze vlugschriften de Bartolomeusnacht, de onderdrukking van de huge-

noten in Frankrijk en het gevaar dat de Nederlandse katholieken zich met de

Franse koning verbonden als munitie gebruikt om de publieke opinie te overtui-

gen dat het vanuit godsdienstig oogpunt gunstiger was vrede te sluiten met het

toch al verzwakte Spanje dan met het expansionistische Frankrijk.12 Maar ook te-

genstanders van de Vrede van Munster (1648) maakten gebruik van antipapisti-

sche retoriek, vergelijkbaar met die in anti-Spaanse pamfletten naar aanleiding

van de onderhandelingen over een vrede of bestand in de jaren 1607-1609.13 Het

beeld van de Fransen als meedogenloze vervolgers van de protestanten werd ook

verspreid via werken van geschiedkundige aard, zoals het populaire schoolboek-

je de Nieuwe spiegel der jeugd of Fransche tiranny (1674), een variant en opvolger van de

Spiegel der Spaansche tiranny. Het was gegoten in de vorm van een samenspraak tus-

sen een vader en een zoon en behandelde alle wreedheden die hier door de Fran-

sen tussen 1672 en 1674 waren aangericht.14

Hing het zestiende- en zeventiende-eeuwse antipapisme voor een groot deel

nauw samen met de ontwikkelingen op het gebied van de buitenlandse politiek

en bijbehorende vijandbeelden, de houding tegenover de eigen katholieke bevol-

king vormde een heel ander chapiter. Het betrof een omvangrijke minderheid:

rond het midden van de zeventiende eeuw was ongeveer 40% van de bevolking

nog altijd – of dankzij de Contrareformatie weer – katholiek. Ondanks de protes-

tantisering bleven er in vrijwel alle gewesten katholieke enclaves bestaan. Homo-

geen katholiek waren de gebieden die pas na 1621 op Spanje veroverd waren: Bra-

bant, Twente en de Achterhoek. De Republiek erkende de gereformeerde kerk als

publieke kerk, wat nog niet hetzelfde is als een staatskerk. De erkenning duidde

op een bevoorrechte positie. Deze hield onder meer in dat de gereformeerde ker-

ken de beschikking kregen over alle kerkgebouwen met inbegrip van de daarbij

horende inkomsten ten behoeve van de betaling van de salarissen van de predi-

kanten. De katholieken, evenals dissenterse protestanten, zoals de doopsgezin-

den en remonstranten, mochten hun eigen godsdienst blijven belijden, zolang

zij er niet publiekelijk van getuigden. Die restrictie gold niet voor joden en lu-

theranen omdat zij geacht werden tot een andere natie te behoren.15 Dat niemand

verplicht werd lidmaat te worden van de officieel erkende kerk had een historische

achtergrond. Zoals gezegd, waren de opstandelingen tijdens de eerste periode van

hun gewapend verzet tegen Spanje verenigd geweest in hun gezamenlijke af-
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schuw van de inquisitie en haar vervolging van ketters. In de nieuwe Republiek

mocht geloofsvervolging niet meer voorkomen en daarom werd in 1579 bij de

Unie van Utrecht het beginsel van vrijheid van geweten voor alle ingezetenen

vastgelegd. Deze vorm van religieuze tolerantie maakte de Republiek uniek in het

toenmalige Europa, al lagen er minder ideologische dan pragmatische motieven

aan ten grondslag.16

Desondanks kwam er in 1581 een algemeen verbod op de publieke uitoefening

van de katholieke eredienst en werd een beleid ingezet dat neerkwam op dekatho-

lisering van de Republiek.17 De in 1559 ingestelde bisschoppelijke hiërarchie werd

in 1592 weer afgeschaft. Het kerkelijk gebied boven de rivier de Waal, voorheen de

Utrechtse kerkprovincie, werd tot missiegebied verklaard en kwam onder direct

bestuur van Rome, waarbij het gezag ter plaatse in handen was van een apost-

olisch vicaris. De zuidelijke gewesten vielen onder de Mechelse kerkprovincie.18

De mis diende voortaan te worden gevierd in schuilkerken, mits daartoe eerst, te-

gen betaling van de zogeheten recognitiegelden, een vergunning was afgegeven.

In de Landen van Overmaas functioneerde het simultaneum, dat inhield dat ka-

tholieken en protestanten volgens een vastgesteld urenschema van dezelfde kerk-

gebouwen gebruikmaakten. De in de verslagen van de kerkeraden, classes en sy-

nodes vastgelegde klachten over ‘paapse stoutigheden’ verraden dat de ruzies en

de conflicten niet van de lucht waren.19 Bedevaarten en processies waren niet lan-

ger toegestaan.20 De katholieken mochten in de Republiek blijven wonen, maar

omdat zij in de meeste plaatsen geen (volledige) burgerrechten kregen namen zij

een tweederangspositie in. Na 1619 werden zij steeds vaker en uiteindelijk stelsel-

matig geweerd uit politieke en bestuurlijke functies.21 De huwelijksvoltrekking

door pastoors werd aan banden gelegd. Voor de wettelijke erkenning van een hu-

welijk waren hun parochianen aangewezen op een predikant of het stadhuis; in

plaatsen waar geen schout aanwezig was, waren zij verplicht hun huwelijk door

een predikant te laten inzegenen. Voor gemengde huwelijken gold dat als de

vrouwelijke partner deelnam aan misvieringen, de man van het burgerrecht werd

uitgesloten. In het onderwijs gold de bepaling dat niets mocht worden onderwe-

zen dat niet in overeenstemming was met de leer zoals die op de Synode van Dor-

drecht (1618/1619) was vastgelegd. Katholieke leerboeken waren uit den boze, en

om hoger onderwijs te volgen moesten katholieke leerlingen uitwijken naar het

buitenland.22 Voor hun armenzorg waren de katholieken meestal afhankelijk van

de algemene armvoogdijen en de gereformeerde diaconieën.23 Voor begrafenis-

sen en gravenbeheer moesten zij zich eveneens wenden tot protestantse in-

stanties.24
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Of al deze wetten en bepalingen de gewone katholieken in hun dagelijks leven

werkelijk belemmerd hebben, wordt in de historiografie meestal ontkennend be-

antwoord. Men gaat ervan uit dat de plakkaten in de praktijk niet zo strikt wer-

den nageleefd.25 Hoewel bekend is dat de stedelijke kerkeraden er bij de overhe-

den voortdurend op aandrongen tegen ‘paapse stoutigheden’ streng op te treden

en de in de plakkaten vervatte antikatholieke wetten strikt na te leven, is het do-

minante historisch beeld dat van een vreedzame ‘omgangsoecumene’. Dat wil

zeggen, een vanuit de overheden gestimuleerde manier van samenleven gericht op

samenwerking en toenadering, waarbij de religieuze verschillen zoveel mogelijk

werden ondervangen door pragmatische oplossingen.26 De pluralistisch confessi-

onele maatschappij die na de Synode van Dordrecht zijn beslag kreeg, kenmerk-

te zich door een sterk burgerlijk gezag dat via allerlei – vaak lokaal variërende –

maatregelen de vrede trachtte te bewaren tussen de verschillende religieuze ge-

meenschappen en de hegemonie van de publieke kerk.27

De confessionele scheidslijnen liepen in veel gevallen dwars door de stedelij-

ke en dorpsgemeenschappen. Ook dat zal ertoe hebben bijgedragen dat escala-

ties van conflicten op landelijke schaal weinig voorkwamen. Wellicht heeft daar

ook het mechanisme aan meegeholpen, dat persoonlijk contact stereotypering

als het ware op non-actief zet. Mogelijk zou dit kunnen verklaren waarom het an-

tipapisme in Engeland, waar de katholieken amper een procent van de bevolking

uitmaakten, sterker was dan in de Republiek. Een meer frequente confrontatie

met katholieken in het dagelijks verkeer hoefde echter niet te betekenen dat ie-

mand meteen ook alle vooroordelen liet varen. Op abstract niveau konden ze blij-

ven bestaan vanuit de gedachte dat de door iemand gekende katholieken gunsti-

ge uitzonderingen waren.28

Antipapisme gedurende de eerste helft van de achttiende eeuw

In de achttiende eeuw vormden de katholieken nog steeds een gemarginaliseer-

de groep in de Republiek. De hiervoor genoemde plakkaten bleven onvermin-

derd van kracht, al werden zij nu meestal alleen nog geëffectueerd wanneer de

autoriteiten de katholieke geestelijken ervan verdachten een bedreiging te vor-

men voor het binnenlands gezag.29 De katholieken kregen het geleidelijk beter. Er

was sprake van een toenemende overheidszorg voor de interne organisatie van de

katholieke gemeenschappen, wat kan worden opgevat als een aanwijzing dat deze

steeds meer werden opgenomen als legitiem onderdeel van het religieuze land-

schap van de Republiek.30 Zo werden eind jaren twintig georganiseerde vormen
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van katholieke armenzorg plaatselijk officieel erkend, en in de jaren 1730-1731

stonden vrijwel alle gewesten priesters toe. Het Bossche kerkdistrict mocht zelfs

een apostolisch vicaris benoemen. Een aantal jaren later verkregen Hollandse ka-

tholieke gemeenschappen rechtspersoonlijkheid. De jaarlijkse uitgave van een

gedrukte naamlijst van alle pastoors van de Hollandse Zending van 1736 beteken-

de een mijlpaal van de toenemende publieke erkenning op centraal niveau.31 Een

andere tendens die duidde op een welwillender houding van de gereformeerde

magistraten was dat de autoriteiten niet langer alle antipapistische publicaties

tolereerden. In oktober 1720 verbood het Hof van Holland in Den Haag het sca-

breuze boek Papekost, opgedist in geuse schotelen omdat het laster bevatte en de inwo-

ners van de Republiek tegen elkaar opzette.32

Hoewel de herpositionering van de katholieke kerk in de Republiek wees op

een meer ontspannen houding inzake de confessionele betrekkingen, was er ge-

durende de twintiger en dertiger jaren tegelijkertijd sprake van oplevend antipa-

pisme.33 In eerste instantie lijkt het een effect te zijn geweest van de eeuwige vrees

voor de katholieke dreiging uit het buitenland waartegen de Republiek zich

steeds probeerde te beveiligen via coalities die de Fransen in toom moesten hou-

den.34 Die beduchtheid werd extra actueel gehouden door de permanente bericht-

geving over de vervolging van protestanten elders in Europa. Zo deelden de gere-

formeerde inwoners van de Republiek in de internationale verontwaardiging over

de terechtstelling van lutheranen in het Poolse Thorn (1724).35 Daar heersten al

lange tijd economische en sociale spanningen tussen de meerderheid van de be-

volking, bestaande uit katholieke, Poolse handwerkslieden en het overwegend

lutherse, Duitse patriciaat. In juli 1724 vielen leerlingen van een jezuïetenschool

lutherse jongeren aan, die zich bij een sacramentsprocessie zouden hebben mis-

dragen. Na de vechtpartij spanden particulieren op instigatie van de jezuïeten een

rechtszaak aan tegen diegenen die zij verantwoordelijk hielden voor de eerdere

misdragingen. Zes van de aangeklaagden, onder wie de burgemeester van de stad,

werden onthoofd; van vier werd de rechterarm afgehakt en één werd daarbij nog

eens gevierendeeld. De door de lutheranen gebruikte kerk werd overgedragen aan

de congregatie van de bernardijnen en vier katholieken werden benoemd in het

stadsbestuur.36 In Engeland gaf de uitvoering van de executies aanleiding tot een

explosie van pamfletten en was de gebeurtenis in alle kranten een hot topic. Het

bloedige karakter van het vonnis bevestigde opnieuw het beeld van het katholi-

cisme als een wreed, wraakzuchtig en sadistisch geloof.37 In Nederland bleek de

belangstelling voor het gebeurde vooral uit de grote hoeveelheid vertalingen van

Engelse, Duitse, Poolse en Franse pamfletten.38 Het aantal authentiek Nederland-

se reacties was gering. Tot de interessantste behoren een spotprent met toelich-
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tende verzen onder de alleszeggende titel De bloeddorst der jesuïeten en een gravure

van de openbare terechtstellingen van de protestanten.39 Frederik Duim schreef

er vier jaar later een toneelstuk over: De gemartelde deugd binnen Thorn. 40

De gebeurtenissen in Thorn vormden één incident in een lange rij van vervol-

gingen van protestanten in het buitenland, die telkens als bewijs golden voor het

permanente paapse gevaar. De Bartolomeusnacht, de slachting onder protestan-

ten tijdens de Ierse opstand in 1641, de vervolging van de hugenoten in Frankrijk

naar aanleiding waarvan het in de Republiek eind zeventiende eeuw tot antika-

tholieke en vooral anti-jezuïetische demonstraties kwam, en de verdrijving van de

Waldenzen uit Piemont in 1731, waarvoor hier een geldinzameling werd gehou-

den, leidden ertoe dat bestuurders in de Republiek de katholieke geestelijken

voortdurend scherp in de gaten hielden.41 Veel indruk maakte ook de toestroom

van grote groepen protestantse vluchtelingen, die door de vorstbisschop Leopold

Anton von Firmian uit het Oostenrijkse aartsbisdom Salzburg waren verdreven.

In 1732 werden ze hier vooral in Zeeland opgevangen.42

Ook auteurs die hun ideeën ontleenden aan de Verlichting gooiden olie op

het vuur van het in de eerste helft van de achttiende eeuw oplevende antipapis-

me.43 De geleerdentijdschriften die hier werden uitgegeven door de Franse réfu-

giés – na de herroeping van het (tolerantie-)Edict van Nantes (1685) vluchtten veel

hugenoten – waren doorspekt met vijandige commentaren op het beleid van de

katholieke kerk.44 Ook het eerste geleerdentijdschrift voor Nederlandstalige le-

zers, De Boekzaal van Europe (1692-1702) van Pieter Rabus (1660-1702) had een uitge-

sproken antipapistische signatuur.45 De hatelijkheden jegens het katholicisme

waren gericht tegen alles wat door Rabus als protestants christen als bijgeloof

werd aangemerkt, zoals de heiligenverering en de sacramenten. Hij weidde ook

graag uit over de streken en listen van de jezuïeten, maar was minder negatief over

de jansenisten.46 Op grond van Rabus’ oeuvre schreef  De Vet: ‘de Nederlandse Ver-

lichting, waar ze zich in iemand als Pieter Rabus aankondigde, was evenzeer prin-

cipieel binnen christelijk, als zij uit beginsel antipapistisch was’.47

Naast de geleerdenjournaals waren er ook vele satirisch getoonzette bladen,

waaronder De Rotterdamsche Hermes (1720-1721) van Jacob Campo Weyerman (1677-

1747). Daarin bestond antipapisme, voor zover we daarvan mogen spreken, onder

meer uit creatieve invectieven als ‘Babels geblankette snol’ of  ‘Romen’s overspee-

lige moederhoer’ en vele komische vertellingen over de corruptie van moorddadi-

ge jezuïeten en luie, vraatzuchtige franciscaner en kapucijner monniken.48 Grim-

miger was Weyermans driedelige Historie des pausdoms (1725-1728), een historisch

doorwrochte aanval op het machtssyteem van het pausdom, door Weyerman ge-

attaqueerd als een diabolisch bolwerk van manipulatie en bijgeloof.49 Waarom hij
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de onbedwingbare drang had de katholieke kerk, haar leer en vertegenwoordigers

steeds weer te schofferen, is een vraag die ingewijden in de materie tot op heden be-

zighoudt. Volgens De Vet werd Weyermans referentiekader bepaald door het cal-

vinisme van zijn jeugd.50 Hanou, en met hem Groeneboom-Draai, meende dat het

eerder was ingegeven door een combinatie van libertijnse en verlichte opvattin-

gen. Weyerman was niet alleen fel gekant tegen het katholicisme, maar tegen álle

geïnstitutionaliseerde vormen van godsdienst. Als de Voltaire van de Lage Landen

zou hij hebben gemeend dat religieuze instellingen er niet waren ten bate van het

zielenheil van de gelovigen, maar om de kas te spekken van de geestelijkheid. Dat

gold in het bijzonder het katholicisme. De wonderen, heiligenverering en andere

met de kerk van Rome verbonden uitingen waren slechts uitgevonden om de dom-

heid en onwetendheid van het volk in stand te houden en daarmee de macht van

de kerk. Vermoedelijk lagen aan Weyermans agressieve uithalen naar het katholi-

cisme ook commerciële overwegingen ten grondslag. Weyerman was als journalist

zelfstandig ondernemer en publiceerde tijdschriften en boeken over onderwerpen

waarvan hij verwachtte dat ze goed verkochten bij een groot publiek. Met zijn His-

torie des pausdoms dacht hij aan te sluiten bij de verontwaardiging over het Poolse

Thorn-incident, maar dat bleek een misrekening; hij werd vervolgd wegens toren-

hoge schulden en eindigde zijn leven in de Haagse Gevangenpoort. 51

Toch verscheen de Historie des pausdoms niet helemaal op een willekeurig tijdstip.

Het moment bij uitstek voor het optreden van antipapisme vormt de politieke

herschikking van de posities. Een hernieuwde golf ontstond in reactie op de toe-

nemende legalisering van de katholieke kerk als organisatie binnen het politieke

bestel van de Republiek. Deze was nu niet meer alleen extern tegen Frankrijk, maar

ook intern tegen de eigen katholieken gericht.52 De katholieken waren echter niet

de enige slachtoffers. De gezagsdragers zagen zich door hun acceptatie van de ka-

tholieke kerk als rechtspersoon genoodzaakt kenbaar te maken dat zij aan de po-

sitie van de hervormde kerk beslist niet wilden tornen. Om de schijn weg te nemen

onverschillig te staan tegenover het door de protestantse orthodoxie zo belangrijk

gevonden christelijk karakter van de samenleving, begonnen zij in 1730 een groot-

schalige ‘sodomietenvervolging’, waarmee zij, althans volgens Ton Jongenelen, de

homofobie gebruikten als buffer tegen de kritiek op hun kerkelijk beleid.53 Zo zou

de rol van zondebok van de katholieken deels op homoseksuelen zijn overge-

bracht. Hierbij moet worden aangetekend dat sodomie inmiddels gold als (ook)

een typisch paapse zonde.54 Een cliché dat bijvoorbeeld terug te vinden is in een

verhandeling uit 1730 van Leonard Beels (1674-1756) waarin de gereformeerde pre-

dikant het verderf en de ondermijning van de Nederlandse zeden uit de poel van

‘vuile onkuisheid’ en de ‘snoodste schandelijkheden’ van het Vaticaan zag komen.55
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In 1732 stak een antipapistische ‘april’-storm op toen predikanten ontdekten

dat de raadpensionaris bezig was te onderhandelen over het opnieuw toelaten van

een vertegenwoordiger van het Vaticaan op Nederlands grondgebied.56 Na de cri-

sis rondom de van jansenisme betichte apostolisch vicarissen Van Neercassel en

Codde, in 1723 resulterend in de oprichting van de oudkatholieke kerk, was de

vertegenwoordigende functie sinds 1717 waargenomen door een pauselijke nun-

tius die te Brussel resideerde. De hun kerkvolk ophitsende predikanten kregen het

voor elkaar dat de Staten bakzeil haalden. Een resolutie werd uitgevaardigd ‘tot

weering van den aanwasch van het pausdom’.57

Dat de angst voor Rome ook tot uitbarsting kwam in concreet tegen katholie-

ke Nederlanders gericht geweld, weten we uit het befaamde artikel van Willem

Frijhoff over de zogeheten ‘Junipaniek’ van 1734. De aanleiding voor deze aanval

van massahysterie, die qua paranoïde trekken wel wat lijkt op de Engelse Gun-

powder Plot (1605) was het gesuggereerde samenvallen van Sint Jansdag en Sacra-

mentsdag.58 Dat kwam bijna nooit voor en volgens een oude voorspelling zou-

den de katholieken op die zeldzame dag overgaan tot moord en doodslag en met

Franse steun een coup proberen te plegen om de protestanten uit hun machtspo-

sitie te ontzetten en zich weer eigenaar te maken van de kerkgebouwen. In tal van

steden en dorpen braken rellen uit.59

De beschuldiging dat de katholieken het liefst werden geregeerd door hun

Franse geloofsgenoten en daarom nooit echt te vertrouwen waren, leidde dertien

jaar na de Junipaniek wederom tot forse rellen.60 Op de Franse verovering van Ber-

gen op Zoom op 16 september 1747, tijdens de slotfase van de Oostenrijkse Suc-

cessieoorlog (1740-1747), werden in een groot aantal steden de huizen geplun-

derd van katholieke middenstanders.61 In Amsterdam verscheen een achttal felle

gedichten, waaronder Het roomsche rot, goet paater-jot, waarin de katholieke priesters

als ‘landverraders’ het hout van de galg nog niet waard werden geacht.62 Aan de

Utrechtse Domkerk hing een spotdicht waarvan de strekking evenmin mis was te

verstaan: ‘Wat zijn dog de papen, monniken en jezuïeten? Hypocrieten!’63 Haar-

lemse pamflettisten spuwden hun gal over ‘het uitbraaksel van een jesuïtisch rot’,

in reactie op een pamflet dat eerder door katholieken in de stad zou zijn aange-

plakt.64 Tekenend voor het antipapistische klimaat is dat ook geschiedschrijvers

de objectiviteit uit het oog verloren. Voor de (onbekende) auteur van Het ontroerd

Holland stond vast dat de rellen door de katholieken met Franse sympathieën wa-

ren uitgelokt. Na de val van Bergen op Zoom scandeerden katholieken in Amster-

dam ‘Vrankryk boven, Oranje onder’ en nu zullen ‘wy witte linten dragen’. Ze rie-

pen dat ‘Hollandt voor de glorieuze Fransche wapenen’ moest bukken, dat

Nederland van ketters en ongelovigen gezuiverd zou worden en dat de katholie-
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ken dan wraak op de protestanten zouden nemen. Volgens Het ontroerd Holland wer-

den zeven oproerkraaiers in hechtenis genomen. Onder katholieken waren er die

het vaderland welgezind waren, maar toch stelden de voorgevallen gebeurtenis-

sen hun vaderlandse ‘getrouwheid in een zeer quaad vermoeden’.65 De kortstondi-

ge invasie in de Republiek door de Franse troepen in 1747 zette de verhouding tus-

sen ‘de’ protestanten en ‘de’ katholieken tijdelijk op scherp. Er klonken echter ook

tegengeluiden. Zo publiceerde de Amsterdamse boekhouder Jan de Boer twee

pamfletten, onder de eensluidende titel Pro Patria, waarin hij alle ‘burger-broede-

ren’ opriep ’s lands katholieken te beschouwen als goede onderdanen. Zij kenden

hun plicht hun overheden te gehoorzamen, want: ‘Geen roomsche in Holland

(buiten zotten), of ’t zyn opregte patriotten’.66 In de zeventiende-eeuwse gruwel-

verhalen over door de Fransen in Zwammerdam en Bodegraven bedreven wanda-

den, vervat in de eerder genoemde Fransche Tiranny, werd aan degenen die ‘zig eeni-

ge gunst van de Fransen uyt oorzaak haare godsdienst beloven’, voorgehouden dat

de Fransen in het verleden ook de ‘paapsche religie’ niet hadden gespaard. Het her-

stel van het katholicisme was in feite slechts een dekmantel om oorlog te kunnen

voeren. De ‘Fransche woede’ was gericht tegen alle Nederlanders, ook tegen de in

de Republiek wonende katholieken.67 Na de relletjes spraken de Staten van Hol-

land en de stadhouder zich in een gezamenlijk document uit tegen zowel de pro-

vocaties van de katholieken, als de reacties van de protestanten.68

Het is verleidelijk om te denken dat het antipapisme van 1747 hetzelfde was

als dat van 1672-1674, omdat ook toen de Franse inval achteraf leidde tot antika-

tholieke ongeregeldheden. Maar in 1672 werd het (vermeende) heulen van de ka-

tholieken met de Franse vijand nog niet gekoppeld aan het verwijt van een ge-

brek aan loyaliteit met het burgerlijk gezag. Dat de katholieken nog altijd naar

een omwenteling snakten, vond men toen begrijpelijker dan later. Het besef van

een wijder vaderland, in 1747 al in aanzet aanwezig, bestond eind zeventiende

eeuw nog niet.69 Intrigerend en misschien ook tekenend is dat in historische be-

schrijvingen van de gebeurtenissen van 1672-1674 het vertoon van ceremonieel

tijdens de, met toestemming van de Fransen, rond de Dom georganiseerde pro-

cessie tot in de kleinste details werd beschreven en, zoals Rogier opmerkte, zon-

der enig invectief.70

Volgens de Britse historicus Jonathan Israel speelde het op angst en volkse vij-

andigheid gebaseerde antipapisme, ‘essentially a social and political phenome-

non’, hier na de oranjereactie van 1747 geen rol meer, althans niet in ‘high cultu-

re and intellectual life’.71 Toch waren godsdienstige elementen soms ook bij latere

ordeverstoringen tijdens de achttiende eeuw manifest aanwezig.72 En in geval van

schriftelijke uitingen bleven antipapistische connotaties wel degelijk deel van het
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levend erfgoed. De aardbeving in 1755 in Portugal die Lissabon grotendeels ver-

woestte, zette veel pennen in beweging. Een terechte ramp, klonk het in de Repu-

bliek, en niet voor niets gebeurde het op 1 november: Allerheiligen.73 Van protes-

tantse zijde legde men de catastrofe uit als een voorbode van de op handen zijnde

vernietiging van de katholieke kerk. Een dergelijk scenario was al langer gebrui-

kelijk in rampenboeken, een veelbeoefend genre binnen de vroegmoderne ge-

schiedschrijving; tegenslagen werden daarin gepresenteerd als voorboden van de

straf van God en soms ook als voortekenen tegen de katholieken. Na het midden

van de achttiende eeuw trad hier verandering in, omdat men het minder kies acht-

te ‘zoo raljant en straattaalagtig’ van de katholieken te spreken.74 Bovendien werd

onder invloed van de Verlichting meer waarde aan natuurlijke verklaringen ge-

hecht en viel het antikatholieke voorteken-verhaal niet langer vol te houden.

Daarnaast leidden nieuwe wetenschappelijke inzichten ertoe dat processies die

na rampen als aardbevingen werden gehouden, meer dan tevoren aanleiding tot

spot gaven.75 Het op de achtergrond raken van de gedachte dat plagen verbonden

waren met Gods bestraffing van zondigheid deed zich ook voor in nieuwe, meer

verlichte opvattingen over geneeskunde. Ook binnen deze context kregen de ka-

tholieken de naam niet mee te veranderen met de vooruitgang van de wetenschap.

Zij zouden op onderzoek gebaseerde ziekteverklaringen negeren. Zo woedde in

1770 een kleine hetze van enkele verlichte medici tegen een priester die zijn gelo-

vigen ontraden had zich tegen pokken te laten inenten.76

Geweld, rampen, ziekten, homoseksualiteit als kwesties waarbij antipapisme

een rol speelde, bevatten ook buiten deze studie volop stof voor verder onder-

zoek.77 Het behoeft geen betoog dat waar in de historiografie nu nog het accent

ligt op óf de eerste helft van de achttiende eeuw, met 1747 als omslagpunt, óf op

de jaren na de burgerlijke gelijkstelling, verdere nuancering mogelijk is. De tus-

senliggende periode – volgens Van Sas het hoogtij van de Nederlandse Verlich-

ting – zal in dit boek worden belicht.

In het laatste kwart van de achttiende eeuw was van het idee van het katholi-

cisme als een expansief machtsblok weinig over. In de zeventiende en achttiende

eeuw kwamen overal in Europa katholieke hervormingsbewegingen op. Tegen het

primaat van de paus gerichte nationalistische stromingen als het gallicanisme, jo-

zefinisme en febronianisme tastten de macht van het Vaticaan flink aan, waarmee

de grond wegviel voor de angst voor een door vijandelijke mogendheden ge-

steunde gewelddadige machtsovername.78 Daarmee was het antipapisme van

Weyerman en Rabus anders gekleurd dan dat van de latere auteurs en kenmerkte

het zich nog niet door preoccupaties met (het verval van) de Nederlandse natie. Dat

lag anders bij hun tijdgenoot en koploper in de eredivisie van auteurs die aan de
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Verlichting een typisch Nederlandse draai gaven: Justus van Effen. Diens antipa-

pisme zal aan bod komen in het komende hoofdstuk.

In de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw en tijdens het tijdvak

van de vroege Verlichting, kwam het antipapisme tot uiting in spot- en strijdli-

teratuur. Na die tijd vormde het vrijwel alleen nog een integraal onderdeel van de

tijdschriftpers en andere mediavormen en was het vijandbeeld veel minder vast-

omlijnd. De stormloop tegen het katholicisme die ooit in de zestiende eeuw met

de Reformatie was begonnen, zette ook in deze tijd door, maar met inzet van an-

dere (mediale) middelen en vanuit een nieuw ideaal: een door alle burgers gedeelde

intense liefde voor het vaderland.
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het antipapisme in 

de pre-politieke 

spectatoriale traditie, 

ca. 1750-1779  

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 41



bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 42



2

rede versus rome 

in de spectatoriale geschriften

De spectatorschrijvers namen in het vanaf 1760 op de voorgrond tredende proces

van de culturele natievorming een voorhoedepositie in. Met hun geschriften

droegen zij in belangrijke mate bij aan het ontstaan van een openbare debatcul-

tuur, de ‘nationale communicatiegemeenschap’. Het daarbinnen gecreëerde ide-

aal van een op verlichte en vrome deugden gebaseerde samenleving voldoet bij uit-

stek aan Andersons concept van de imagined community.1 Hoe verschillend de

spectatoriale auteurs hun ideeën ook uitwerkten – schertsend of juist serieus en

vermanend – met hun geschriften beoogden zij eenzelfde doel. Zij wilden de le-

zers bewustmaken van wat zij als leden van dezelfde natie gemeenschappelijk had-

den. Godsdienst speelde daarbij een centrale rol. 

Voor dit hoofdstuk zijn alle in de lijst van Buijnsters opgenomen titels door-

genomen. Het gaat om zo’n vijftig, tussen circa 1750 en 1800 gepubliceerde peri-

odieken.2 Bruikbare fragmenten werden vooral gevonden in de meer toonaange-

vende bladen met langlopende jaargangen; de meeste citaten dateren uit de

zestiger en zeventiger jaren. Het merendeel van de onderzochte bladen werd in

Amsterdam uitgegeven. Om een indruk te geven: De Philanthrope (1756-1762), op-

gericht door het trio de remonstrantse dichter Frans de Haes, de jurist Nicolaas

Bondt en de doopsgezinde predikant Cornelis van Engelen; het blad van laatstge-

noemde redacteur De Philosooph (1766-1769); De Denker (1763-1774) van vooral de re-

monstrantse predikant A.A. van der Meersch en het door de Hernhutter Johannes

Petsch geredigeerde, te Utrecht uitgegeven blad De Onderzoeker (1769-1772) en haar

opvolgster De Opmerker (1772-1778).3 Rijke bronnen bleken ook De Nederlandsche cri-

ticus (1749-1751) en De Zeedemeester der kerkelyken (1749-1751), herdrukt in respectie-

velijk 1761 en 1766, en beide van de hand van Phillipus Ludovicus Statius Muller,

een luthers predikant uit Leeuwarden.4 Tevens werden verschillende relevante ver-

togen gevonden in bladen van niet-predikanten, zoals De Rhapsodist (1771-1783) van

de cultureel en later politiek invloedrijke Johannes Lublink de Jonge en in De Koop-

man (1766-1776) van Willem Ockers. 

In principe hielden spectatorschrijvers zich politiek afzijdig. Als ambassa-

deurs van de nationale verzoening behielden zij zich het recht voor boven de par-

tijen te staan. De oorspronkelijke auteurs maakten zich meestal niet bekend. Het
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spectatoriale genre was bij uitstek een vrijplaats voor literaire vermommingen.

Toch uitten spectatorschrijvers zich vaak een stuk politieker dan ze op het eerste

gezicht deden voorkomen, en was politieke bewustwording wel degelijk een

drijfveer. Het op de lezers gedane beroep een op deugdzaamheid gebaseerde vorm

van burgerzin te ontwikkelen, stimuleerde indirect een maatschappelijk verant-

woordelijkheidsbesef. Dit schiep vervolgens weer de condities voor het ontstaan

van een opiniepers en een bredere politieke participatie van de burgerij.5 Weliswaar

ging de spectatoriale traditie aan de opkomst van het specifiek politieke tijd-

schrift uit de laatste decennia van de achttiende eeuw vooraf, wat betreft het ge-

bruik van literaire stijlmiddelen bestond er zeker overeenkomst. Het voornaam-

ste verschil was de inhoud. Waar de politieke opiniebladen de staatkundige

ontwikkelingen volgden en lezers aanspraken als leden van de politieke natie, be-

handelden de spectatoriale geschriften de maatschappelijke actualiteit en het

burgerschap voornamelijk vanuit een moreel gezichtspunt. Een flink deel van de

spectatoriale auteurs bleek patriotse sympathieën te koesteren, al waren er ook die

beslist geen revolutie wilden. 

Vooral gedurende het tijdvak van de Restauratie (1787-1795) en in de Bataafse

revolutiejaren, hield een aantal spectatorschrijvers de vinger stevig aan de patri-

otse pols.6 Politiek speelde bijvoorbeeld expliciet een rol in De Menschenvriend (1788-

1797) van Bernardus Bosch, Martinus Nieuwenhuyzen en Petronella Moens. Ook

De Vriendin van ’t Vaderland (1798-1799) dat Moens geheel alleen redigeerde, ver-

toonde soms trekjes van parlementaire journalistiek. Om redenen van inhoude-

lijke en chronologische aansluiting bij het politieke debat van na 1787, zijn de re-

levante fragmenten uit deze geschriften van de late jaren tachtig en negentig

ondergebracht bij hoofdstuk 4.

Specifiek aan het verschil tussen protestantisme en katholicisme gewijde ver-

togen werden in de geraadpleegde spectators nauwelijks gevonden. De eerste aan-

dacht van de spectatorschrijvers ging uit naar een heel andere scheiding, die tus-

sen de orthodoxe en meer vrijzinnige protestanten, een tweedeling die in 1768 de

zogeheten Socratische oorlog kleurde.7 De aanzet daartoe vormde de Nederlandse

vertaling van Marmontels Bélisaire (1767). De naar aanleiding van deze roman op-

gekomen vraag of ook heidenen als Socrates in de hemel konden komen, liep hier

uit op een jarenlang debat over redelijke en rechtzinnige gelovigheid, waaraan on-

der andere het spectatoriale blad De Denker een belangrijke bijdrage leverde.8 Door

de meer algemene bezinning op wat de geloofsfundering van de Republiek moest

zijn, kwam de dominerende en alle niet-gereformeerden uitsluitende kerk steeds

meer onder vuur te liggen. Zij die geen gelijke burgerrechten genoten en hun gods-

dienst alleen in gebouwtjes achteraf mochten beoefenen, gaven steeds vaker en hef-

44

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 44



tiger te kennen dat het met hun achterstelling snel afgelopen moest zijn. Hun wens

kwam echter pas uit in 1796, met de scheiding van kerk en staat.

Dat tal van spectatorschrijvers weinig ophadden met orthodoxie moge niet ver-

bazen: het spectatoriale genre werd overwegend door protestantse dissenters be-

oefend. Onder hen bevond zich een groot aantal predikanten die luthers, remon-

strants of doopsgezind waren. Tot 1796 hadden zij geen toegang tot openbare

functies. Waarschijnlijk vonden zij in het spectatoriale genre een alternatieve

mogelijkheid zich, ondanks hun uitsluiting, toch in de publieke sfeer te laten gel-

den. Als alle spectatoriale auteurs, niet alleen dissenters maar ook vrijzinnig ge-

reformeerden, schreven zij niet zozeer vanuit hun eigen geloofsachtergrond. Zij

profileerden zich veeleer als voorstanders van een algemeen christendom dat vrij

was van dogma’s, fanatisme, onverdraagzaamheid en uiterlijk vertoon. Onderzoe-

kers zien in spectatorschrijvers dan ook de vertegenwoordigers bij uitstek van de

door redelijkheid en tolerantie gekenmerkte christelijke of ‘Reformatorische Ver-

lichting’.9 De auteurs van het spectatoriale genre volgden in godsdienstig opzicht

een in principe gematigde middenkoers en keerden zich zowel tegen de ortho-

doxie als tegen het ongeloof.10 Hun ideaal van harmonieuze interconfessionaliteit

belette hen echter niet om zich bij tijd en wijle tegen het katholicisme te keren,

al was het antipapisme in de laat achttiende-eeuwse spectatoriale pers allesbehalve

ostentatief. Het was veeleer een altijd op de achtergrond aanwezige vanzelfspre-

kendheid. Antipapisme manifesteerde zich in de vorm van bijzinnetjes, zijdelingse

opmerkingen, losse passages, clichés en metaforen verstopt in vertogen die heel an-

dere onderwerpen betroffen. 

‘De Hollandsche Spectator’ (1731-1735)

Spectatoriale geschriften maakten grote opgang vanaf het midden van de acht-

tiende eeuw, maar het genre was hier al veel eerder geïntroduceerd. Het eerste Ne-

derlandstalige spectatoriale geschrift staat op naam van Justus van Effen (1684-

1735). Diens in 1731 opgerichte De Hollandsche Spectator was opgezet naar Engels

voorbeeld. Kenmerkend voor de formule was dat de werkelijke auteur zich ver-

school achter een fictief personage: de spectator, die voor zijn kopij inspiratie putte

uit de maatschappelijke gedragingen van de burgers, om daarop vervolgens mo-

ralistisch commentaar te leveren met de bedoeling de lezers aan te zetten tot een

meer verlichte houding en ze tot een reactie uit te lokken. De (veelal gefingeerde)

lezersbrieven vormden dan ook een wezenlijk bestanddeel. Hoewel de auteur/re-

dacteur zich volgens de spectatoriale formule zoals gezegd doorgaans niet over po-
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litieke zaken uitsprak, gaf Van Effen te kennen de antikatholieke wetgeving aan

te willen scherpen. Het motief was de binnenlandse veiligheid. De katholieke kerk

was er volgens de auteur nog altijd op uit ‘om de oppermagt [van de staat] door

middel van de behendigste streeken te onderkruipen’. Om die reden achtte hij het 

genoegzaam dat de verfoeyelyke jesuiten uit den staat voor eeuwig ge-

bannen blyven, en dat alle geestelyken overtuigt van verdedigt en ge-

preekt te hebben van de verderfelyke leer wegens het pausselyk opperge-

bied over koningen en gemeenebesten op het strengst, en zonder

oogluiking, als verstoorders der gemeene rust en ondermyners van de

menschelyke t’zamenleving gestraft worden.11

In het belang van de staatsveiligheid was het beter de katholieke inwoners van de

hogere rangen binnen het leger, ‘zelfs van de laagste trap der staatsambten te we-

ren’, en om hen ‘alle publique godsdienstoefening voor eeuwig te beletten’.12

Van Effen beschouwde het katholicisme als een potentiële bedreiging, al

vormde dat geen beletsel de ‘catholyke ingezetenen’ als trouwe onderdanen te be-

schouwen. Van Effens afwijzing van een rekkelijke toepassing van de wetgeving

was in de dertiger jaren van de achttiende eeuw niet uitzonderlijk. Toch marke-

ren zijn opvattingen een verandering in de geschiedenis van het Nederlandse an-

tipapisme. Hoewel de spectatorschrijver meende dat de katholieken van de poli-

tiek uitgesloten dienden te blijven, nam hij als een van de eerste Nederlandse

auteurs uitdrukkelijk afstand van de traditionele tegenstelling tussen katholicisme

en protestantisme. Het verschil in confessie was voor hem niet van wezenlijk be-

lang zolang de gelovigen de rede hanteerden als leidraad. Of men nu protestant

of katholiek was, men moest zelf blijven nadenken. Om dat te illustreren nam Van

Effen onder meer een verhaal op waarin hij een katholieke en een protestantse

Zwitserse boer met elkaar in gesprek liet gaan over hun geloof en wie er van hen

nu eigenlijk gelijk had. De boeren concludeerden dat zij, in plaats van nog langer

klakkeloos te volgen wat hun pastoors en predikanten voorschreven, voortaan be-

ter konden afgaan op hun eigen verstand.13 Op dat punt hadden katholieken, al-

thans de meesten van hen, nog een flinke achterstand in te lopen. In meerdere ver-

togen uitte Van Effen zijn zorg over hun bijzondere vatbaarheid voor bijgeloof,

afgodendienst en mirakelen.14 Dat de meerderheid van de katholieken in rationeel

opzicht nog een lange weg had te gaan, bleek eens temeer tijdens de eerder ge-

noemde Junipaniek van 1734. De Hollandsche Spectator interpreteerde die gebeurte-

nis, bij monde van een verlicht katholiek, als een uitbarsting van ‘volkse heet-

hoofdigheid’. Met deze uitleg trok hij de scheidslijn, zoals Frijhoff zo scherp
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heeft gezien, tussen ‘enerzijds het domme, katholiek-protestantse gemeen [...] – en

anderzijds de verstandige, fatsoenlijke protestantse regenten, predikanten en

burgers en dito katholieken [...]’.15 Dit door Van Effen gemaakte onderscheid op

basis van een intellectuele maatstaf, vond weerklank in spectatoriale geschriften

van zijn navolgers. 

de spectatoriale geschriften, circa 1750-1779

Tijdens het excerperen van de geselecteerde spectators moesten duizenden pagi-

na’s worden doorgebladerd. Een methode die vanzelfsprekend niet waterdicht is,

maar een andere mogelijkheid was er niet, omdat de inhoudsopgaven onvol-

doende aanknopingspunten boden. Anders dan Van Effen besteedden zijn navol-

gers nauwelijks aandacht aan het onderscheid tussen protestantisme en katholi-

cisme, althans niet in de vorm van speciaal aan dit onderwerp gewijde vertogen.16

Slechts in één vertoog vormde het verschil het hoofdthema. In het anoniem gepu-

bliceerde Zinryk en Schertzend Woordenboek komt een bijdrage voor naar aanleiding van

de oorlog tussen het protestantse Pruisen en het katholieke Oostenrijk (1759).17

Over de ‘onbezonnen religie eiver der protestanten en roomschen’ werd quasi neu-

traal betoogd dat zowel de protestantse als de katholieke godsdienstijver redeloos

en geheel van de ‘billykheid’ verwijderd waren. Toch was er een verschil. De

schrijver meende dat het fanatisme van de katholieken slechts voortkwam uit een

‘begeerte iets te verkrijgen, ’t geenen zy [de katholieken] geheel onterecht waanen

verloren te hebben’, terwijl de ‘eiver’ van de protestanten gerechtvaardigd was ge-

zien de ervaring dat ‘dezelve schipbreuk leid, daar hare tegenparty den meester

speelt’.18 Hartog beweerde dat het Zinryk en Schertzend Woordenboek reeds bij ver-

schijnen controversieel was omdat het hevig tegen de katholieken uitvoer en zijn

best deed om hen bespottelijk te maken.19 Die indruk kan ik, op genoemde en en-

kele andere vindplaatsen na, niet bevestigen. 

anti-orthodox antipapisme: 

blinde achting voor de dominee is de eerste stap 

tot het pauselijk gezag

Hoe kan dezelve [onfeilbaarheid] in protestanten huisvesten, die zich al-

leen tegen de onfeilbaarheid, die de roomsche kerk aan haar opperhoofd

toeschryft, met zo veel kracht verzetten?20
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Het spectatoriale antipapisme was vóór alles een bijproduct van de verlicht pro-

testantse retoriek tegen orthodoxe protestanten, vooral tegen de manier waarop

zij het predikambt invulden. Het kenmerkte zich volgens spectatorschrijvers

door een te star vasthouden aan de eigen uitgangspunten. Juist voor een protes-

tant was dat ongeoorloofd. Zo matigden zij zich hetzelfde gezag aan als dat van de

door hen zo gehate paus: ‘zy willen als opperbischoppen over alle dorppredikan-

ten of leeraaren van kleine plaatsen heen zitten [...]’. Protestanten die zich zo be-

voogdend opstelden, verloochenden het meest essentiële beginsel van hun eigen

geloof: het recht van de individuele gelovige op het toetsen van de leerstellingen

met behulp van zijn of haar eigen nuchtere verstand. Protestantse ‘priesteren en

bischoppen’ negeerden het democratisch principe van het ‘priesterschap aller

gelovigen’, hadden alleen oog voor hun eigen theologie en verdoemden alles wat

daarbuiten lag. Met hun heilige ijver wisten zij niets beters te doen dan alle an-

dersgezinden de oorlog te verklaren. Het was precies deze vorm van onverdraag-

zaamheid waartegen spectators onophoudelijk ageerden:

Dat zulk een geest van onregtvaardigheit nooit in de geestlyke regtban-

ken, synoden of classissen van ons lieve vaderland moge insluipen, maar

dat de heiligmakinge, de waarheit, de liefde, ende onpartydigheit by

voortgang in onze dierbare leeraren van de Nederlandsche kerken mo-

gen huisvesten, op dat ook hunne regtbanken mogen regtvaardig zyn!21

Het was niet genoeg vrede! te roepen terwijl men slechts vijandschap voelde. Wie zich

tot een tweede paus verhief en de eigen kerk de enige ware achtte, betoonde zich

een navolger van de katholieke kerk, die alles lichtvaardig van de hand wees dat met

haar leergezag in tegenspraak was.22 Predikanten dienden zich te realiseren dat het

ware christendom de instelling van het priesterschap niet kende. De Zeedemeester der

kerkelyken, een blad dat zich bij uitstek opwierp als verbeteraar van het predikant-

schap, waarschuwde: ‘Zy, die in de paapsche priesteren een diergelyk gezag geloo-

ven, zyn de beste vrienden die de satan heeft’.23 Ook catechiseermeesters die voor-

schreven wat men moest geloven, waren eigenlijk aanhangers van het pausdom,

want ‘daar praat men ook niet anders, dan, gy moet maar gelooven’.24 Het

godsdienstonderwijs aan kinderen diende aan zowel Luther, Calvijn, Arminius en

Menno Simonsz, als aan ‘wat anderen geleeraard hebben’ aandacht te besteden:

wat een roomsche paus, onder het gewicht zijner driedubbele kroon ge-

bukt, in het Vaticaan voor waarheid, voor onfeilbaare waarheid uitgeroe-

pen; of wie, van hun allen, hier alleen en volmaakt recht gehad hebbe? –
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Weg hiermede! – Weg dus met vraagenboeken en alles, hetgeen daar-

mede in eenige betrekking sta.25

In de visie van veel spectatorschrijvers waren de orthodoxen erger dan de katholie-

ken van eertijds: ‘In waarheit de protestantsche kerk is by vele menschen tot ergere

blindheid gekomen dan die onder het pausdom voor de Reformatie was’.26 Recen-

telijk kwam dit verwijt ter sprake in een discussie over de betekenis van Elizabeth

Wolffs befaamde De onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis (1772). Hierin bespotte

zij de orthodox-protestantse aversie tegen de staatsgezinde en vrijzinnige kring

rondom de Amsterdamse hoogleraar Petrus Burmannus Secundus. Deze kwam tij-

dens de jaren zestig en zeventig van de achttiende eeuw regelmatig bijeen op het

kasteeltje Santhorst in de buurt van Wassenaar. Volgens Hanou moet Wolffs tekst

worden beschouwd als ‘een programma van een ideologie; een verklaring over een

vaderlandwijde, ook in religieus opzicht tolerante en verlichte gemeenschap’. Te-

genover de door haar verafschuwde scherpslijperij stelde Wolff een door haarzelf

bedachte kerkleer berustend op de pijlers vrede, vrijheid, verdraagzaamheid en

vreugde. Haar alternatieve geloofsbelijdenis voorzag zij van tal van katholieke ele-

menten, naar Hanous stellige overtuiging, om te verwijzen naar een ooit voorge-

nomen vreedzaam samengaan van alle gezindten.27 Volgens Johannes bevatte de

door Wolff verzonnen kerk daarentegen katholieke kenmerken om duidelijk te ma-

ken dat de orthodoxen, met hun dogmatische opstelling, hard op weg waren ka-

tholieken te worden; dat dit een ongewenste ontwikkeling was sprak vanzelf. Deze

observatie strookt met de eerdere voorbeelden van spectatorschrijvers die pro-

beerden om met behulp van katholieke termen het protestantisme van de calvinis-

tische starheid los te maken.28 Hun anti-orthodoxe uitingen waren niet alleen te-

gen Dordt, maar en passant ook tegen Rome gericht. Hierin zou, zoals Johannes

veronderstelde, een voorbode kunnen worden gezien van de ontwikkeling van na

1795, toen de formele gelijkberechting leidde tot de uitsluiting van de katholieken

op morele gronden.29 Zoals nog zal blijken, kwamen de bezwaren die men in de zes-

tiger en zeventiger jaren inbracht tegen de protestantse orthodoxie, na de Bataafse

revolutie opnieuw aan de oppervlakte. Maar dan zijn de katholieken doelwit. 

‘dat men den mensch zijne vrijheid van 

denken noch kan, nog mag betwisten’

Predikanten met een te grote hang naar kerkelijk gezag ondermijnden precies dat-

gene waarin volgens spectatorschrijvers het protestantisme nu juist superieur
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behoorde te zijn aan het katholicisme: de vrijheid van denken. Keer op keer werd

herhaald dat dit principe de grondslag en essentie vormde van het protestantisme: 

De hervorming kon niet bestaan, zo lang men nog in de kerk of haar

hoofd een onfeilbaar gezag erkende. Men moest aan ieder de vryheid ver-

gunnen van uit zyne eigene oogen te zien. Dit bragt de menschen tot

vryheid van denken. In alle protestantsche landen wierd het geloofson-

derzoek afgeschaft; men mogt denken, zeggen en schryven, wat men

goed vond; ten minsten ging de vryheid oneindig verder, dan zy ooit ge-

daan had. 30

Het protestantisme wenste zich te distantiëren van de verblinde tijden van het

pausdom waarin werd bepaald dat ‘elk een geloven moest, wat de kerk geloofde,

dat is, dat elk denken moest, gelijk de kerk dacht’. Even voorbijgaand aan de vi-

gerende kritiek op de orthodoxie, riep de Nederlandsche spectator uit: ‘Waar is de man

onder de protestanten die ooit zeide, dat hij anderen het denken wilden belet-

ten?’31 De vrijheid van denken had vergaande consequenties voor de voortgang van

de maatschappij, in het bijzonder op het gebied van de wetenschap:

En het is als deze vryheid, [van denken] welke men in de protestantsche

landen in veel ruimere maat dan in de roomschgezinden geniet, toete-

schryven, dat in de eersten de weetenschappen veel glansryker bloeyen

dan in de laatsten.32

‘de roomsche landen, waar de inquisitie heerscht’

Het tegenbegrip van de protestantse vrijheid van denken was de inquisitie, en kan

eveneens worden verbonden met kritiek op de orthodoxie. Anders dan in de zeven-

tiende-eeuwse geuzenliedjes en vaderlandse geschiedenissen, waarin gruwelijke

taferelen van de paapse vervolgzucht de Nederlanders eraan herinnerden dat aan het

ontstaan van het vaderland een bloedige strijd vooraf was gegaan, was in spectato-

riale geschriften de term inquisitie veelal een metafoor voor protestantse ge-

loofsdwang. Zij stond haaks op de rede die leerde dat ieder zijn of haar godsdienstig

standpunt zelf moest kunnen bepalen.33 Het paapse schrikbeeld van de inquisitie

fungeerde als een wapen tegen een mentaliteit van vervolgzucht die er, zoals men

meende, na de Hervorming was gaan heersen tussen de protestanten onderling: 
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De eerste hervormers kwamen met bewyzen en Schriftuur tegen de mis-

bruiken en dwaalingen der roomsgezinden op. Maar de inquisitie we-

derleidde dezelve met koorden, zwaarden en takkenbossen; en elk die

deze manier van redekavelen navolgt, slegts van verre navolgt, verbittert

alleen, zonder overtuigen, en werkt by alle verstandige lieden geweldig

tegen zig zelve.34

In één vertoog, ‘Over de reden’, werd het beeld van de katholieke vervolgzucht op

wel heel provocerende wijze naar voren gebracht. Het was, aldus de redactie van

De Nederlandsche spectator, overgenomen uit de Engelse spectator The Independent Whig

(1720-1721) van Thomas Gordon en John Trenchard. In het stuk, ondertekend met

de duidelijk gefingeerde, veelzeggende naam ‘Christianus Logophilus’, tierde de

auteur dat de papisten leerden dat

Onweetendheid de moeder van godsdienstigheid zy: zy verbannen de

vryheid, oversnorken [overbluffen] de reden en vervolgen de waarheid.

Ingevolge van ’t welk alles de misleide aankleevers der roomsche kerke

zo onweetend zyn, als de mahometaanen, zo groote slaaven, grooter af-

godendienaars, en grooter vervolgers; dat is, in woestheid gaan zy de

Turken te boven, welke in woestheid de meeste anderen overtreffen.35

Dit citaat, waarin zelfs de Turkse woestelingen nog gunstig afsteken tegen de

paapse vervolgers, is atypisch voor de Nederlandse spectators. Meestal stond voor

hen ‘den dommen christen in de roomsche landen’ nog net iets boven ‘den dwe-

perschen mahometaan’. Helemaal onderaan stond ‘den blinden heiden’.36 Bij het

citaat dringt zich de vergelijking op met de nog altijd bekende protestantse leuze

‘Liever Turks dan Paaps’. Deze kreet was hier echter al sinds de Tachtigjarige Oor-

log niet meer in zwang.37 In uit het Engels overgenomen vertogen kwam de ver-

gelijking met de Turken vaker voor.38 De gelijkstelling van papisten aan moham-

medanen zegt uiteraard iets over de negatieve opvattingen over het katholicisme

en de islam; hier lijkt het echter vooral te worden aangehaald als retorisch middel

de onverzoenlijkheid van protestanten aan de kaak te stellen. Duidelijk is dat de

auteurs met hun verwijzingen naar de inquisitiemythe niet alleen zinspeelden op

de Spaanse kettergerichten uit de Middeleeuwen, maar deze gebruikten om foute

elementen in het protestantisme aan te wijzen.39 In het anti-orthodoxe betoog

‘Over de opkomst en voortgang van de inquisitie’, dat bijna de lengte van twee af-

leveringen beslaat, vroeg het als antiklerikaal bekendstaande blad De Rhapsodist zich

af, onder verwijzing naar een niet bij name genoemde katholiek auteur, of de in-
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standhouding van de ‘affschuwelyke stigting’ van de inquisitie door veel Europese

landen voor de protestantse mogendheden niet voldoende reden was zich onder-

ling te verenigen om zo dit ‘wreedaartig regstgebied voor altoos te vernietigen?’40

Ondertussen was de inquisitie natuurlijk nog wel altijd een katholieke uitvin-

ding, en hield het katholicisme als zetel daarvan de vooruitgang op alle fronten te-

gen. Het antipapisme van verlicht-protestantse snit is bijna geheel vervat in de ach-

teloos gestelde retorische vraag:

Waar bloeit de kennis, de geleerdheid, en de weetenschappen in ’t alge-

meen, meer dan in de roomsche landen, waar de inquisitie heerscht, of

geestelyke- en wereldlyke goedkeuring der werken nodig zyn, dan in zo-

danige protestantsche landen, waar in alle vernuften meer of min de teu-

gel gevierd word? De waare kristelyke godtsdienst, de zedekunde, de

waarheid der historie, het geluk van den staat, men zwygt de vryheid van

’t volk, en al wat daar aan kleefd, gelyk inzonderheid de koophandel en

scheepvaart is, worden die gevonden, of bloeijen die meer in Italië of

Spanje, dan onder de protestanten? 41

De lezer mocht zelf zijn standpunt kiezen, al is zonneklaar dat een gelijkwaardige

afweging niet de bedoeling was. De inquisitie wordt hier duidelijk aangeroepen

ter bevestiging van de protestantse superioriteit. 

De meeste passages over de inquisitie hadden een retorische functie. Het argu-

ment richtte zich meestal niet tegen de Nederlandse katholieken. Twee spectato-

riale vertogen vormen hierop een uitzondering. De Vaderlander hield de katho-

lieken voor dat ook zij er voordeel bij hadden niet te hoeven leven onder de ‘druk-

kende overheersching van Spanjen; en het bloeddorstig gezag der inquisitie’.42

De koophandel en het vermogen van Amsterdam en van Nederland in het alge-

meen zou nimmer dat toppunt bereikt hebben zonder de invoering van de pro-

testantse godsdienst en de vrijheid van de diverse gezindheden.43 Volgens De 

Koopman vormde eveneens de gewetensvrijheid die in andere landen door het in-

quisitoriale katholicisme werd onderdrukt, de grondslag van de Nederlandse

welvaart:

de godsdienst zal men zeggen, wat gemeenschap heeft die thans met de

koophandel? De godsdienst immers, is vry in ons land! – Maar weet gy

niet, dat het de godsdienst, dat het de vryheid in den godsdienst geweest

is, die onzen uitgebreiden koophandel, onze manufaktuuren, onze

handwerken bezorgd heeft? Weet gy niet dat Nederland groot geworden
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is door het inroepen en het vryheid vergunnen aan alle godsdiensten, aan

alle secten?44

De bloei van de Republiek in de zeventiende eeuw werd direct verbonden met de

godsdienstvrijheid en de economische mogelijkheden die deze bood aan van el-

ders toegestroomde vluchtelingen. Maar volgens De Koopman werd deze tolerante

houding niet aangenomen tegenover de katholieken. Hun stelselmatige economi-

sche uitsluiting was mede oorzaak dat de eens zo kapitaalkrachtige Republiek nu

op de rand van de afgrond stond. Door de katholieken deel te laten nemen aan de

economie sneed het mes aan twee kanten. Zij konden het vaderland meehelpen

welvarend te maken en het voorkwam dat zij tegen de verdrukking in ‘aangroei-

den’ en te gevaarlijk werden. In een later deel van hetzelfde blad diende de ‘Heer

Hollander’ de auteur stevig van repliek. Van achterstelling van katholieken was

volgens hem in het geheel geen sprake.45

de modderpoel van het roomse bijgeloof

Tot dusver konden de aangehaalde uitlatingen voor het merendeel worden be-

schouwd als een bijproduct van de verlicht protestantse aversie tegen de ortho-

doxie. Een andere indirecte vorm van antipapisme manifesteerde zich in het fel ge-

schrijf tegen bijgeloof. Dat verschijnsel kon niet genoeg worden bestreden omdat

het een gehele natie kon aantasten.46 Spectatorschrijvers voerden de katholieke

godsdienst op als een voorbeeld bij uitstek. Daarin waren zij overigens niet uniek.

Duitse spectatoriale auteurs lieten zich weliswaar weinig over katholieken uit,

maar in die gevallen waarin dat wel gebeurde waren zij eenstemmig in hun oor-

deel: ‘Die Katholiken leben noch in der Finsternis des Aberglaubens’.47 In Neder-

landse spectators verwees het roomse bijgeloof, vaak voorzien van adjectieven als

kinderachtig, walgelijk of rampzalig, meestal naar een denkbeeldig, in het verle-

den of in het buitenland gesitueerd katholicisme. Zij uitten daarnaast kritiek op

uiterlijk godsdienstig vertoon dat zij als typerend voor met name de katholieke

godsdienst zagen. Verwijzingen naar de spreekwoordelijke roomse bijgelovigheid

doken doorgaans juist daar op waar de schrijvers het belang van de rede voor de

godsdienst beklemtoonden. Zo omschreef De Zeedemeester der kerkelyken de rede-

lijke godsdienst ‘heilzaam voor de maatschappij’, als een godsdienst die geheel vrij

was van bijgelovigheden en ‘beoeffende inwikkelingen der paapsche priesters’.48

Al is bijgeloof het sleutelwoord in de spectatoriale visie op het katholicisme,

toch is dit slechts een klein deelaspect van de vele betekenissen die spectatoriale
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auteurs aan de term hechtten. Het begrip werd onder meer gebruikt als verzamel-

term voor verschijnselen als hekserij, toverij en waarzeggerij.49 In zijn meest alge-

mene zin werd eronder verstaan: ‘de gereedheid om ligtelyk aan […] van den gewoo-

nen loop der dingen afwykende [zaken] geloof te geeven’.50 Het eigen lezerspubliek

werd verondersteld doordrongen te zijn van de afkeurenswaardigheid van bijge-

lovige praktijken. Of men zich daar ook naar gedroeg was een tweede. Men ging er

hoe dan ook van uit dat bijgeloof het meest voorkwam onder de niet of nauwelijks

geschoolde sociaal lagere bevolkingsgroepen. Onderscheid naar geloofsrichting

werd daarbij niet altijd gemaakt.51 Wel achtte men het voor de protestanten een gro-

tere zonde dan voor de toch al verloren katholieken: dat een ‘romanist’ door de be-

drieglijkheid van priesters in een zeker ‘overgeloof’ [bijgeloof] gehouden werd, had

zijn reden, maar dat de protestanten aan datzelfde euvel leden, was onvergeeflijk,

aldus De Rhapsodist.52 De enige remedie tegen bijgeloof was ‘het aankweken van ge-

zond verstand en studie’.53

Al vanaf de Hervorming vormde bijgeloof een van de belangrijkste termen in

het kerkelijk debat tussen katholieken en protestanten. Protestanten zagen de vrij-

heid om de leerstellingen te toetsen aan de rede als de belangrijkste verworvenheid

van hun geloof. De grootste fout van de katholieke kerk was dat zij de individu-

ele rede onderwierp aan een rigide leergezag. Voor protestanten was met name de

leer der transsubstantiatie – de verandering van brood en wijn in het lichaam en

bloed van Christus – en het geloof aan wonderen symbolisch voor het katholieke

bijgeloof. Volgens zeventiende-eeuwse predikanten zouden ook allerlei lokale

vormen van bijgeloof de katholieke kerk zijn ingeslopen.54 Katholieken hadden ui-

teraard een heel andere opvatting over wat bijgeloof was. De strijd tegen diverse

geïntegreerde vormen van volksgeloof stond als een van de belangrijkste punten

op het programma van de Contrareformatie die begon met het Concilie van

Trente in 1562.55

In spectators kreeg het begrip bijgeloof een niet-theologische lading: on-

kunde en vrees waren gezamenlijk de ‘moeder van ’t bygeloof’.56 De bestrijding

daarvan vond men zo belangrijk omdat men vreesde dat het religieus fundament

van de samenleving erdoor werd aangetast. Er bestond, aldus De Menschenvriend,

geen groter kanker in de samenleving.57 Alleen een op redelijkheid gefundeerde

godsdienst achtten de spectatorschrijvers geschikt om, zoals De Philantrope het

verwoordde, ‘nuttige ingezetenen voor den staat te maaken’.58 De rede mocht daar-

bij echter niet tot in het extreme worden doorgevoerd. Haar autonomie hield daar

op waar de goddelijke openbaring begon.

In veruit de meeste gevallen werden voorbeelden van katholiek bijgeloof ge-

projecteerd in het verleden. Dit moet in de context worden geplaatst van het
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meer algemene geschiedbeeld dat spectatoriale auteurs van bijgeloof hadden. In

de lijn van de zeventiende-eeuwse auteur Balthasar Bekker stelden zij bijgelovige

verschijnselen voor als relicten uit een voorchristelijk verleden, die als anachronis-

men moesten worden bestreden. Zoals Bekker in zijn beroemde vierdelig werk De

betoverde Weereld (1691-1693) betoogde, had het christendom de van oorsprong hei-

dense vormen van bijgeloof gebruikt om de eigen positie te vestigen. Vervolgens

zagen protestanten het als hun taak zich van deze restanten te ontdoen omdat al-

leen dan de bevrijding van de katholieke misstanden kon slagen.59 In spectatori-

ale geschriften keerde deze gedachtegang het meest letterlijk terug in vertogen die

specifiek aan de diverse verschijnselen van superstitie waren gewijd.60 Daarnaast

kwam het rooms bijgeloof als historisch verschijnsel terloops voorbij in tal van

standaardpassages over de ontstaansgeschiedenis van het protestantisme. De Her-

vorming had een einde gemaakt aan de duistere nacht van het pausdom toen on-

kunde en bijgeloof de scepter zwaaiden.61 In de voor-protestantse tijd heerste er

in het christelijk deel van de wereld een ‘plomp’ bijgeloof dat nog ‘ongestoord op

den zetel zat’, terwijl de wolk van onkunde dik en hoog boven de ‘natiën’ hing.62

Was het rooms bijgeloof vanuit Nederlands perspectief een wantoestand uit

een voorbij verleden, in de landen waar men het pausdom vereerde, was het nog

altijd alom aanwezig. Het speet De Onderzoeker te moeten zeggen, maar helaas, er

waren nog steeds verscheidene landen in ons christelijk werelddeel waar ‘om-

gangen, missen, waar de nuttelooste en bygelovigste plegtigheden’ de plaats van

ware godsdienst vervulden.63

Dáár gebeurden nog ‘allerhande wonderbare dingen’, dáár speelde het ‘be-

drog nog onbekommerd zyne rol’64 en dáár waren vele miljoenen die zich christen

noemden, alleen omdat ‘zy gedoopt zyn, het teken van het kruis weten te maken,

en de mis bywonen!’ schreef ook zijn opvolger De Opmerker.65 Net als bij Justus van

Effen werd in latere spectators een onderscheid gemaakt tussen verstandige ver-

lichte en domme bijgelovige katholieken. De Opmerker meende dat zich onder de ka-

tholieken ‘verstandige en godvrugtige lieden’ bevonden die ‘gaarne het bygelovige

en nutteloze uit hunne gemeenschap verbannen zouden zien’. Er waren geleerde

mannen als Jacques-Bénigne Bossuet en Francois Fénelon. Tegenover hen stonden

vele duizenden ‘weetnieten’: ‘hoedanig is de gesteldheid der roomsche kerke in die

landen, waar de geestlyken onkundig zyn, en zulken maken, helaas! Het gros der

roomsche priesteren uit!’ Van alle geestelijken in de wereld zouden alleen de pro-

testanten de kundigheid bezitten om bekwame zielzorgers te kweken.66

Spectatorschrijvers leken het clichébeeld van het katholicisme als een alleen op

uiterlijke vroomheid gebaseerde godsdienst te handhaven. Dit werd bijvoorbeeld

tot uitdrukking gebracht in het door De Borger en De Opmerker bij de lezers bekend
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veronderstelde spreekwoord: ‘wy zyn allen zeer goede katholieken, maar gods-

dienst hebben wy niet’.67 Dergelijke, naar de oppervlakkigheid van de katholieke

geloofsbeleving verwijzende uitdrukkingen, waren overigens meer in omloop, zo-

als: ‘Hoe nader bij Rome, hoe slechter de christen’.68 Een tegen uiterlijk machts-

vertoon bedoelde spreuk, waarvan de oorsprong uitvoerig werd behandeld in De

Antwoorder en die meer dan een halve eeuw eerder ook door Justus van Effen werd

gebruikt, luidde: ‘Wie doet de paus in de ban?’69 Spectatoriale auteurs hielden zich

alleen met godsdienst bezig binnen de context van haar betekenis voor de maat-

schappij. Schrijven over devotionele praktijken of over katholieke rituelen had niet

hun directe interesse. Het ging hen erom dat het katholicisme, door zijn ge-

hechtheid aan godsdienstige uiterlijkheden, precies voldeed aan wat onder bijge-

loof moest worden verstaan: ‘dat men het uiterlyke in plaats van ’t innerlyke en van

’t ware van den godsdienst omhelsd en aankleeft’.70 Wanneer we deze lokalisering

van de godsdienst in het innerlijk van de individuele gelovige bekijken vanuit het

perspectief van haar normatieve betekenis voor het nieuwe nationaal besef, ligt het

in de lijn der verwachting dat men ook zou betwijfelen of katholieken wel kon-

den beschikken over een goed vaderlandse identiteit. Deze vergaande consequen-

tie trokken de spectatorschrijvers echter niet. Wel veronderstelde De Opmerker dat

van mensen ‘wier gehele godsdienst in nutteloze gebruiken bestaat, die denken

voldaan te hebben als zy die gebruiken hebben vervuld’, burgerlijke deugden als

‘zedekunde’ en ‘godvrugt’ niet vielen te verwachten.71 De ontwrichtende uitwer-

king op de maatschappij was evident: de ‘gruwelyke’ bijgelovigheid die volgens De

Onderzoeker ‘in de roomsche kerk by zo velen, ja by de gantsche menigte’, heerste,

vormde een brandhaard van ongeloof. Het was volstrekt begrijpelijk dat een man

van vernuft en enigszins bekwaam om voor zichzelf te denken, bij het zien van ‘alle

de grollen, alle de buitensporige en bespottelyke plegtigheden van omgangen en

andere kerkgebaarden, een afkeer kreeg van zo’n gedrogtelyken godsdienst’. 72

De spectatoriale preoccupatie met het thema bijgeloof was ingegeven door het ide-

aal de lezers tot redelijke burgers op te voeden. Voor de ideeën hierover vormde het

protestantisme een belangrijke bron van inspiratie. Daarnaast werden inzichten aan

verlichte denkers uit het buitenland ontleend, al bleef de oorspronkelijke auteur

van een in het Nederlands overgenomen tekst vaak onvermeld. De meest concrete

vertolking van een verlicht en tegelijk antipapistisch standpunt inzake bijgeloof is

te vinden in het over twee afleveringen verspreide vertoog ‘Over de verschillende

oorzaaken en gevolgen van het Bygeloof en Geestdryvery’ (1761) in De Philantrope.73

In deze feitelijk vereenvoudigde vertaling van David Humes essay Of Superstition and

Enthusiasm (1741),74 werden bijgeloof en geestdrijverij tegen elkaar afgewogen als
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twee de burgerlijke vrijheid bedreigende vormen van godsdienst. Het verschijnsel

geestdrijverij was een soort massahysterie die door slechts weinig ‘roervinken’ als

jansenisten en ‘kwaakers’ werd gemobiliseerd. Geestdrijverij was onvoorspelbaar

maar vormde geen machtsbedreigende factor. Veel meer had de ‘burgerstaat en

saamenleving’ te duchten van het bijgeloof, dat zijn kracht ontleende aan een

hoge graad van institutionalisering. Het werd geassocieerd met de ‘joodsche’ en de

‘roomsche godsdienst’, beide omschreven als ‘samenweefsels’ van ‘allerleie onge-

rymde bygeloovigheeden, dwaaze plegtigheeden en beuzelachtige onthoudin-

gen’. Deze vormen van bijgeloof begunstigden het gezag der geestelijken, in het bij-

zonder dat van de jezuïeten. Als ‘slaaven van het roomsche hof’ zouden zij proberen

greep te krijgen op de overheden om zo de staat van binnenuit omver te werpen.

Een motivatie voor de overname van Hume’s essay is in De Philantrope niet te vinden.

Duidelijk is wel dat de tekst, naast alle andere mogelijke afwegingen, een mooie fi-

losofische onderbouwing leverde van de eigen opvatting dat het protestantisme de

beste garantie bood voor een stabiele, welvarende staat.

antimonasticisme

Werkten de verwerpingen van bijgeloof hier en daar zijdelings antipapistisch uit, een

rechtstreekse vorm van spectatoriaal antipapisme waren felle uithalen naar het

kloosterwezen.75 Dat het bij dit antimonasticisme geheel en al draaide om beeldvor-

ming lijkt evident. Vanaf het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Ne-

derlanden tot aan de wederopbouw van het Nederlandse kloosterwezen rond 1830

was een algemeen kloosterverbod van kracht. Slechts een klein aantal kloosters in

Brabantse grensgebieden was gespaard gebleven als gevolg van lokaal gemaakte uit-

zonderingen. Het antimonastieke beeld had geen directe relatie met de feitelijke om-

standigheden in de Republiek.76 Bij gebrek aan kloosters in eigen land putten de au-

teurs hun voorbeelden uit katholieke landen als Spanje, Italië en de Zuidelijke

Nederlanden, en soms ook uit het Nederland van voor de Hervorming. 

Pornografische connotaties?

Zoals Van de Sande betoogde, vormde de celibaatkwestie sinds de zestiende eeuw

het alfa en omega van alle antikloosterverhalen. Daarin werden seksuele uitspat-

tingen van monniken en nonnen verklaard als een gevolg van de opgelegde ont-

houding.77 Eind zeventiende eeuw verschenen hier talrijke, meestal uit het Frans
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vertaalde, romans met pornografische kritiek op het katholicisme in het algemeen

en het kloosterwezen in het bijzonder. Heruitgaven daarvan, zoals Venus in het

klooster (circa 1685), een filosofisch onderbouwd pleidooi voor het recht op vrije

liefde en legitieme nonnenseks, verschenen hier tot in de eerste helft van de acht-

tiende eeuw.78 Een beperkt aantal Nederlandse auteurs liet zich door de Frans-li-

bertijnse traditie inspireren, maar na 1700 werd er door hen voor de liefhebbers van

scabreuze kloosterscènes weinig meer geschreven. Wel liet de Leidse predikant Lau-

rentius Steversloot nog monniken met zweepjes aan de gang gaan in zijn door de

autoriteiten verboden antikatholieke pamflet Papekost, opgedist in geuse schotelen

(1720), en ook rond 1770 vielen er nog wat monastieke pikanterieën te lezen in De

belydenis van een lichtmis, al was dat vermoedelijk geen origineel Nederlands boek.

Over de afname van pornografische romans in de achttiende eeuw ontvouwde In-

ger Leemans in haar dissertatie Het woord is aan de onderkant een analyse die naadloos

aansluit bij mijn stelling dat het antipapisme eind achttiende eeuw een andere ver-

schijningsvorm begon te krijgen. Volgens Leemans waren de pornografische ro-

mans uit deze periode beduidend minder obsceen. Men ging het genre steeds meer

aanpassen aan de opvatting dat literatuur er vooral was om de morele standaard

van de natie te verhogen. Het concept van de burgerdeugd werd overheersend en

verdrong steeds meer het pornografisch element. Volgens Leemans is een voor-

beeld van een roman uit deze overgangsfase Gysje van H…..beurzensnyder, gepubliceerd

in 1760. Hierin werd niet alleen een direct verband gelegd tussen het katholicisme

en onkuisheid, maar ook naar burgerschap. De roman vertelde het levensverhaal

van een katholieke, door seks geobsedeerde jongeman en zijn uiteindelijke trans-

formatie tot een tot het protestantisme bekeerde brave, welvarende burger.79

In het licht van de door Leemans gesignaleerde verschuiving van seks naar zeden-

kunde, is het niet verwonderlijk dat ook het antimonasticisme in de stijf van mo-

ralisme staande spectatoriale geschriften geen pornografische trekken had. Alleen

in het anoniem gepubliceerde blad De Vrouwelyke Spectator lijkt een van de vertogen

een antipapistisch accent te krijgen doordat daarin een scabreus getint verhaal over

een thermometer die de graad van seksuele opwinding bij vrouwen kon meten, bin-

nen de context van een ‘maagdenklooster’ werd geplaatst.80 Het beeld van een

maagdenklooster heeft echter niet direct met katholicisme te maken. De anonieme

auteur insinueerde dat op de Herengracht een voorname familie woonde waar

moeder en haar dochters zich genegen voelden tot het ontvangen van herenbezoek.

Los van een enkele aangetroffen schimpscheut hier en daar – zo sneerde het Zinryk

en Schertzend Woordenboek dat de meeste hoeren katholiek waren omdat zij door de

biecht toch wel voor hun zonden werden vergeven – lijken dit soort seksueel getinte

toespelingen in spectatoriale geschriften voor deze periode te ontbreken.81
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Monniken: gezworen vijanden van het verstand

In de op de rede gefocuste spectators spitste de lage dunk van de monniken zich

veeleer toe op de beschuldiging dat zij gezworen vijanden waren van het ver-

stand.82 Ook dit stond in een traditie. Glossen op de ongeleerdheid der papen kwa-

men ook in zestiende- en zeventiende-eeuwse geschiedschrijvingen al veelvuldig

voor.83 Laat achttiende-eeuwse letterkundigen velden vaak harde oordelen over de

slordige en onbeholpen wijze waarop de kloosterlingen oude handschriften had-

den overgeschreven en bewaard. Bekend is de tot topos verworden uitspraak van

literatuurhistoricus Jeronimo de Vries: oude teksten werden bewaard in ‘morsige

holen van vadzige monniken’.84 In dezelfde trant karakteriseerde Willem Antho-

nie Ockerse de monniken als een ‘verdierlijkt en vadsig’ soort, dat zich verschanste

in ‘morsige holen’ en slechts ‘wanklankig geteem’ liet horen. Dichter Jan Frede-

rik Helmers typeerde hen als ‘geestloos herkauwend vee’, een ‘onnutte last der

aarde’ zonder enige klassieke ontwikkeling.85 Een andere gangbare voorstelling

laakte niet zozeer hun domheid, als wel dat zij slechts werden gedreven door ei-

genbelang. De kennis en geleerdheid die zij vergaarden hielden zij verborgen in

de eigen ‘duistere klooster-cel’.86 De Rhapsodist nam een tegenovergesteld standpunt

in. De auteur betoogde dat de kloosters, ‘nu verderflyk voor ieder land en volk’, als

bewaarders en doorgevers van de christelijke traditie in het verleden zeer nuttig

waren geweest. In de marge van zijn verhaal noteerde hij echter: ‘dat ieder souve-

rein in strijd handelt, zo hij ooit enig klooster dulde’.87 De Denker steunde het be-

sluit van sommige buitenlandse ‘redelyker denkende koningen’ om het aantal

kloosters te verminderen.88 Dit geeft aan dat het antimonasticisme ook een poli-

tiek actuele achtergrond kon hebben. Ik kom hierop later terug. In de spectato-

riale beeldvorming stonden andere zaken centraal. 

Lui en vadsig

Behalve als ontzettend dom werd de kloosterling door spectatorschrijvers ook als

lui en genotzuchtig voorgesteld. In twee vertogen in het Zinryk en Schertzend Woor-

denboek werden kloosterlingen belachelijk gemaakt omdat zij ‘uiterlyke vroomheid’

gebruikten om ‘vette soepen te eeten, en lui en vatsig te leeven’.89 Deze beeldvor-

ming vinden we al eerder veelvuldig in bijvoorbeeld geuzenliederen (‘smulpapen’)

en ook in Rotterdamsche Hermes (1720-1721) van Jacob Campo Weyerman wemelt het

van luie en vraatzuchtige franciscaner en kapucijner monniken.90 Laat achttiende-

eeuwers, en dan met name spectatorschrijvers, legden de nadruk op de met de ver-
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onderstelde ledigheid van de monniken gepaard gaande economische impro-

ductiviteit. Zo plaatste een spectator, naar aanleiding van een in 1772 in Duitsland

verschenen vierdelig werk over de ‘dwalingen’ en ‘gewigtige misbruiken’ van ‘das

Monchswesen’, de opmerking dat de Nederlanders zich gelukkig konden prijzen

niet belast te zijn met het ‘onderhoud van enige duizenden van nutteloze mon-

niken’.91 De vadsige smulpaap was een bruikbaar tegenbeeld van het hier in de ja-

ren zeventig opkomend economisch patriottisme. Dat ideaal deed een beroep op

de bereidheid van burgers om aan het herstel van de nationale welvaart bij te dra-

gen. In dit beeld past ook het slotfragment uit een naar spectatoriale maatstaven

ongebruikelijk lang betoog van 26 pagina’s in De Rhapsodist: een ‘Onderdaanig

smeekschrift’ van het Italiaanse volk aan de paus ‘tot herstel van landbouw, kon-

sten en koophandel’.92 Vanuit een gesuggereerd Italiaans perspectief poneerde De

Rhapsodist dat de protestantse landen vervuld waren van kloeke, naarstige, en voor

de staat nuttige onderdanen. Daar had men immers niet, zoals in Italië, de gele-

genheid om een ‘godsdienstig- of klooster-, dat is, een nutteloos leven, en den ker-

kelyken staat, dat is een staat van luiheid en weelde, te omhelzen’. De protestantse

delen van Europa waren welvarend omdat daar iedere burger bereid was in zijn ei-

gen onderhoud te voorzien. Dit zou vooral zichtbaar zijn in steden met een ge-

mengd protestants-katholieke bevolking. Terwijl de protestantse stedelingen

zich met noeste arbeid een zekere mate van materiële welvaart verwierven, leefden

de katholieken in armoede, dronkenschap en werkeloosheid. Hoewel dit beeld on-

miskenbaar antipapistisch is, ligt tegelijkertijd een catch voor de hand: de Repu-

bliek was gaan lijken op Italië omdat hier te veel ingezetenen een nutteloos ren-

teniersbestaan leidden.

Het beeld van de ‘ledigen monnikenstand’, die op de zak van arbeidzame

burgers leefde, kwam niet alleen naar voren in spectatoriale geschriften.93 Het 

behoorde ook tot het standaardverhaal in historische verhandelingen over de

grondslagen van het economisch succes van de zeventiende-eeuwse Republiek.

Wanneer men teruggeblikte op de toestand waarin het land verkeerde in de tijd

vóór de Hervorming, werd de vermaledijde kloosterluiheid steevast geplaatst te-

genover de voor de Nederlanders zo typerend geachte arbeidslust. Simon Stijl

stelde in zijn De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden (1774) dat de ‘luie en wel-

lustige’ monniken zich nergens ‘haatelyker’ konden maken, dan bij het ‘werkzaam

volk’ dat de Nederlanders waren.94 In Amsterdams eer en opkomst door middel der gezegende

Hervorming (1778) – verschenen ter gelegenheid van de tweehonderdjarige her-

denking van de Alteratie, toen de schutters een nieuwe, grotendeels protestantse

vroedschap kozen die de katholieke eredienst verbood – poneerde J. Kok dat de

economische opbloei van Amsterdam mogelijk was dankzij de komst van ‘nijvre
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handelaars’ en het vertrek van een zeer groot aantal ‘lediggaande’ monniken die

aasden op het zweet van de koop- en ambachtsman.95 Ook de patriot Dirk van Hin-

loopen noemde de bevrijding van de terreur van werkschuwe kloosterbroeders, sa-

men met de strijd tegen de Spaanse overheerser, de belangrijkste drijfkracht ach-

ter de bloei van de zeventiende eeuw.96 Het is duidelijk dat de antimonastieke

beeldvorming hier kan worden beschouwd als een bijverschijnsel van de door het

opkomend nationaal besef ingegeven wens de Gouden Eeuw tot een bron van in-

spiratie te maken voor het oplossen van het moreel verval van de Republiek. Dit

betekende overigens nog niet dat de Middeleeuwen uit het Nederlandse ge-

schiedbeeld werden weggeretoucheerd. Er was juist sprake van een tendens om dat

tijdvak deel van het nationale verleden te laten zijn, ondanks de vigerende voor-

stelling als een duistere en barbaarse overgangsperiode. Buijnsters veronderstelde

dat men dit dilemma oploste door de voorvaderlijke barbaarsheid volledig te wij-

ten aan de toenmalige heerschappij van Rome. Dit zou een van de redenen zijn

waarom de al sinds de Middeleeuwen bestaande negatieve visie op de monniken

ook in de achttiende en negentiende eeuw gangbaar bleef.97

De gedachte dat de economische ontwikkeling van de Republiek in het ver-

leden negatief beïnvloed was door het kloosterwezen en daarmee het katholicisme,

sluit aan bij de eerder ter sprake gekomen opvatting van De Vaderlander en De Koop-

man, dat de nationale welvaart begon toen de rol van de inquisitie was uitge-

speeld en men het protestantisme invoerde. Uit het ‘Onderdaanig smeekschrift’

in De Rhapsodist bleek dat de verklarende waarde die men hechtte aan het protes-

tantisme voor de groei van de Nederlandse economie, gekoppeld aan de gedachte

dat het katholicisme armoede veroorzaakte, werd doorgetrokken naar de actua-

liteit. Hierna zal blijken dat dit aspect van het antipapisme ook voorkomt in veel

contemporaine reisbeschrijvingen.

de katholieke ander

Dat het antipapisme in latere spectators niet in uitgebreide artikelen maar nog

slechts in de vorm van speldenprikken naar buiten kwam, betekent nog niet dat het

kan worden afgedaan als een kwestie van marginale betekenis. Integendeel. De nog

bij Justus van Effen aanwezige traditionele vrees voor landverraad door de katho-

lieke geestelijken was geheel verdwenen. Daarvoor in de plaats was een krachtig su-

perioriteitsgevoel gekomen. De gedachte van een ver boven het katholicisme ver-

heven protestantisme was sterker aanwezig dan ooit, al kwam er in het kielzog van

Van Effen meer erkenning voor het feit dat niet álle katholieken zich als dom en
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achterlijk lieten classificeren. Analyse van latere Nederlandse spectators bracht

aan het licht dat de auteurs hun betogen nu en dan lardeerden met antipapistische

gemeenplaatsen of stereotypen over katholieken. Daarmee zijn zij niet als minder

verlicht te beschouwen. Deze beeldvorming kwam juist voort uit hun moderne

doelstelling van nationale zelfprofilering. Via hun geschriften verbonden zij zich

met hun lezers om samen met hen gestalte te geven aan een nationaal verbeelde ge-

meenschap. Daarbinnen nam een in het innerlijk gelokaliseerd redelijk godsdienst-

ideaal een centrale plaats in. Dat de meeste spectatorschrijvers lid waren van een

achtergestelde kerk, resulteerde niet in een vanzelfsprekende solidariteit met de

eveneens achtergestelde katholieken. Als overtuigde voorstanders van een harmo-

nieuze interconfessionaliteit, ging het protestantse dissenters in eerste instantie om

een toenadering tussen de verschillende stromingen binnen het protestantisme.

Hun pretentie het nieuwe, op algemeen christelijke waarden gebaseerde natiege-

voel te vertolken liet geen al te grote nadruk toe op het feit dat zijzelf een margi-

nale positie innamen, voor zover zij althans behoorden tot de protestantse dissen-

ters. Wat wel hielp om het algemeen protestants bewustzijn te versterken, was het

nadrukkelijk vergroten van de afstand tot het orthodox protestantisme. In deze

context lieten zij zich ook van een antipapistische kant zien, en betichtten zij zeer

rechtzinnige gereformeerden een soort verkapte katholieken te zijn. 

De spectatoriale kijk op het katholicisme roept in de verte associaties op met

wat de Palestijns-Amerikaanse literatuuronderzoeker Edward Said ‘oriëntalisme’

noemde.98 Met deze term kritiseerde Said de negentiende-eeuwse westerse beeld-

vorming van het Oosten, waarin westerse moderniteit tegenover oosterse traditio-

naliteit werd geplaatst. De representatie van het Oosten als irrationeel, religieus

fanatiek en achterlijk legitimeerde het koloniale regime, maar diende tevens als

spiegel om het eigen moderne, rationele zelfbeeld te bevestigen. Uiteraard is zijn

analyse niet letterlijk van toepassing op de spectators (hoewel sommige auteurs ka-

tholieken aan ‘mahometaanen’ gelijkstelden). Zijn visie kan wel helpen bij het na-

denken over de spectatoriale spiegelbeeldige wijze van zelfdefinitie. Het meest op-

vallende was namelijk dat spectatorschrijvers in hun pleidooien voor een redelijke

godsdienst, het katholicisme representeerden als precies het tegenovergestelde van

wat zij idealiter als karakteristiek voor het algemeen christendom zagen. Het ka-

tholicisme werd, meestal als historisch of buitenlands verschijnsel, geassocieerd

met bijgeloof, en gekoppeld aan uiterlijke vroomheid, vervolgzucht, culturele stil-

stand en – in verband met het kloosterwezen – economische achterstand. Het in

deze periodieken als algemeen voorgestelde – maar in feite sterk protestants ge-

kleurde – christendom werd daartegenover geïdentificeerd met de rede en gere-

lateerd aan het heden, innerlijke vroomheid, vrijheid van denken, economische
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welvaart en culturele en wetenschappelijke bloei. Daarmee lijken spectatoriale uit-

latingen over de ‘katholieke ander’ niet zozeer iets over het katholicisme te zeg-

gen, maar vooral iets over de manier waarop de spectatorschrijvers de nationale ei-

genwaarde van de Republiek en hun ideaal van godsdienst definieerden. Zij deden

dit door te wijzen op de afwezigheid daarin van die negatieve eigenschappen,

welke zij als kenmerkend voor zowel de protestantse orthodoxie als het katholi-

cisme beschouwden. 
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Deel 2

het antipapisme onder invloed 

van de politisering, 

na 1780
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3

patriots antipapisme? 

de politieke publicistiek, ca. 1780-1787

Historici hebben vaak het voordeel dat ze kunnen voortbouwen op het werk van

voorgangers. Het antipapisme van de patriotten is in de historiografie echter

nauwelijks meer dan een voetnoot. Dit is niet verwonderlijk. De patriotten ver-

ruimden de carrièremogelijkheden van de katholieken, al was het dan alleen op

lager bestuurlijk niveau, en de Bataven schiepen met de door hen afgekondigde

scheiding van kerk en staat de eerste voorwaarden voor de katholieke emancipa-

tie. Toch is dit geen afdoende verklaring. Het lijkt ook te maken te hebben met de

preoccupaties van de geschiedschrijvers zelf, alsmede hun bronnenkeuze. In dit

hoofdstuk vormt de secundaire literatuur een leidraad bij de beantwoording van

de vraag op welke wijze de politieke patriottenbeweging het katholicisme, c.q. de

katholieken, inpaste in normatieve en politieke opvattingen over de natie en het

burgerschap.

de patriotten als helden van de tolerantie

In het patriottenonderzoek is lange tijd vooral gekeken naar de politiek in engere,

institutionele zin, bovendien vaak door een sterk ideologisch gekleurde bril. Zo had

Colenbrander, met zijn nationalistische kijk op de geschiedenis van Nederland,

voor een splijtzwam als het antipapisme weinig oog. In De patriottentijd signaleerde

hij de aanhoudende ‘oude antipapistische staar’ van de Hollandse burgerij. Hij

werkte die constatering zelfs vrij uitvoerig uit in een noot, maar oordeelde dat de

beweging de katholieken ten goede kwam omdat zij voor het eerst toegang kregen

tot de lagere ambten.1 Geyl bracht het onderwerp iets vaker ter sprake, maar – met-

een ook passend in zijn kritiek op Colenbranders waardering voor de rol van de

Oranjes – uitsluitend als natuurlijk ingrediënt van de oranjepropaganda.2 Na his-

torici als Colenbrander, die de patriotten afschilderden als stromannen van de Fran-

sen, legde de geschiedschrijving zich lange tijd toe op de rehabilitatie van de pa-

triotten.3 Daarbinnen bestond voor het antipapisme geen ruimte. Ook binnen het

waarderend perspectief van de laat negentiende-eeuwse katholieke geschiedvisie,
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waarvan de ideologische doelstelling was de katholieken een eigen identiteit en

daarmee een volwaardige rol in het proces van natievorming te geven, lag de na-

druk op een eventuele keerzijde niet voor de hand.4

In een uitvoerig artikel uit 1880 van W.J.F. Nuyens (1823-1894), geestelijk va-

der van de katholieke tegenhanger van de protestants-culturele ‘identiteitspoli-

tiek’, kregen de patriotten de eer de eerste emancipators van de katholieken te zijn.5

In zijn proefschrift uit 1947, waarin hij de patriottentijd als de ‘dageraad’ van de

katholieke emancipatie voorstelde, herhaalde Van der Heijden dit perspectief. Ter-

wijl hij het antipapisme van de orangisten beneden alle peil noemde, prees hij de

patriotten voor hun aandeel in de toenemende tolerantie.6 De titel van het hoofd-

stuk over de periode 1771-1785 in Polmans Katholiek Nederland in de achttiende eeuw

(1966) stelde opnieuw: ‘Patriottisme en tolerantie. De winst der katholieken’.7 Dit

perspectief is overigens niet exclusief katholiek. Ook volgens Otto de Jong, auteur

van het standaardwerk Nederlandse kerkgeschiedenis (1978), was er in de jaren tachtig

van de achttiende eeuw sprake van een ‘beginnende tolerantie’. De Staten van 

Holland gingen hierin de andere gewesten voor. In 1785 stelden zij de katholieke

armenzorg vrij van belasting op levensbehoeften en schaften in 1786 en 1787 de

recognitiegelden af. Verschillende stadsbesturen gingen ertoe over lagere ambten

voor alle gezindten open te stellen, terwijl incidenteel toestemming tot kerkbouw

werd verleend.8

In alle genoemde studies wordt de mate van tolerantie voornamelijk afge-

meten aan het aantal door verschillende overheden getroffen maatregelen ter

versoepeling van de antikatholieke wetgeving. De moderne geschiedschrijving

hanteert een breder perspectief en maakt ook meer gebruik van cultureel-literaire

bronnen.

volwaardig moreel burgerschap?

De laatste jaren is het tijdvak 1780-1787 vooral bestudeerd vanuit het conceptuele

kader van het culturele natiebesef en het daaraan verbonden morele burgerschap.

De moderne opvatting heeft oog voor de grote verschillen tussen de patriotten on-

derling en uiteraard ook die tussen hen en de orangisten, maar ziet in de politise-

ring die plaatsvond tijdens de patriotse revolutie één krachtig gemeenschappelijk

kenmerk. Alle betrokkenen verklaarden het vergroten van de loyaliteit aan de na-

tie tot de kern van hun ideologie.9 Zij achtten het vaderland economisch, sociaal,

cultureel en politiek vervallen en maanden hun medeburgers de Gouden Eeuw tot

voorbeeld te nemen. Deze gemeenschappelijke ambitie het vaderland te willen red-
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den blijkt ook uit het feit dat zowel tegen- als voorstanders van de stadhouder zich

tooiden met de naam patriotten; de laatsten onderscheidden zich van de eersten

door er ‘ware’ of ‘ouderwetse’ voor te zetten. Beide kampen vonden elkaar in een

nieuwe notie van burgerschap. Dat was nieuw, omdat het begrip ‘burger’ daarvoor

bijna altijd verwees naar de politiek-juridische status van de bewoners van de stad,

en dan alleen naar degenen die via geboorte, schenking of koop het burgerrecht

hadden verkregen. Dat laatste was vereist om te kunnen toetreden tot de gilden,

openbare ambten te kunnen uitoefenen, en om aanspraak te kunnen maken op po-

litieke rechten en de armenzorg. In de loop van de achttiende eeuw verbreedde het

burgerbegrip zich tot een ideëel concept, en kreeg een morele invulling via oud-

vaderlandse en door de Verlichting geïnspireerde waarden.10 Binnen de politieke

context drongen twee daarvan op de voorgrond: liefde voor het vaderland en gods-

dienstbeoefening. De consensus hierover valt in de bronnen letterlijk terug te le-

zen. Zo schreef de patriotse Leydse Courant in 1785:

Liefde voor het vaderland; naast de beoeffening van de godsdienst, een

der hoofdpligten van een goed burger zynde, is thands meer dan ooit, de

algemeene uitroep.11

Het op vaderlandsliefde en godsdienst gebaseerde moreel burgerschap werd niet al-

leen van toepassing geacht op degenen die daadwerkelijk in de politiek participeer-

den, maar ook op hen die daarvan gedeeltelijk of geheel waren uitgesloten.12 Dus

niet, zoals voorheen, alleen de lidmaten van de gereformeerde kerk. Vaderlandse

burgers waren alle landgenoten van alle kerkelijke gezindten.13 Onderzoekers

spreken dan ook van inclusief burgerschap: in de morele betekenis van het woord

burger waren de katholieken (en joden en vrouwen) nadrukkelijk inbegrepen. In

een Vaderlandsch dichtstuk (1786) van de patriotsgezinde Elizabeth Wolff-Bekker

heette het: ‘Nu zijn wij protestantsch, noch roomsch; nu zijn we burgers’.14 Bij de

patriotten hield dit tevens een politieke keuze tegen Willem v in. De orangistische

interpretatie van het vaderlandse burgerschap kwam de patriotse zeer nabij: ook in

de stadhoudersgezinde voorstelling van de natie ‘leefde rooms en onrooms […] in

handel en wandel als een vaderlandse broeder’.15 In genootschappen, intellectuele

denktanks die via debatten, prijsvragen en literaire bijdragen over deugdconcep-

ten en burgerschap, een flinke push wilden geven aan de opbouw van een verlichte

en beschaafde maatschappij, lijken katholieken eveneens te zijn verwelkomd als ge-

lijkwaardige burgers. In haar onderzoek naar de letterkundige genootschappen

(1750-1800), wijdde Marleen de Vries een apart hoofdstuk aan de beschavende in-

vloed die werd toegekend aan religie. Zij omschrijft de christelijke moraal van ‘haar’
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genootschappers als principieel interconfessioneel en consequent tolerant, be-

halve ten aanzien van de joden, die daarom eigen genootschappen hadden. Voor het

overige zouden de specifieke leerstellingen van de verschillende denominaties be-

wust zijn genegeerd ten gunste van de alles overkoepelende doelstelling van bescha-

ving.16 Willeke Los maakte studie van de nieuwe notie van het burgerschap vanuit

het perspectief van de pedagogiek. Bij één auteur, een (anonieme) deelnemer aan

een prijsvraag over opvoeding in 1763 uitgeschreven door de Haarlemse Maatschap-

pij der Wetenschappen, signaleerde zij de uitdrukkelijke ambitie om katholieke

kinderen gelijke kansen te geven. Ook zij hadden een goede opvoeding nodig om

zich te kunnen ontwikkelen tot burgers, nuttig voor het lieve vaderland. Hoewel

de opvoedingsadviezen met het katholicisme in tegenspraak bleken, is het feit dat

dit door de jury serieus werd bekritiseerd veelzeggend.17

Vermoedelijk is het voortvarende optreden van de Utrechtse aartspriester Hen-

ricus Berendtzen van groot belang geweest voor de acceptatie van de katholieken

als trouwe vaderlanders. Hij was gedurende de jaren 1769-1777 partij in een lang-

slepende procedure voor het gerecht van Utrecht. In 1768 besloot de magistraat van

die stad dat de priesters een eed van trouw aan de burgerlijke overheid moesten

zweren. Degenen die zich aan de betreffende – uit 1730 daterende – resolutie inder-

daad onderwierpen, werden geschoffeerd door de Utrechtse advocaat Joan van

Heydendaal. Deze beweerde dat zij ‘meinedige lorredraeyers’ waren omdat zij de

oppermacht van de paus en diens suprematie over wereldlijke staten erkenden en

tegelijkertijd bij hun ambtsaanvaarding onder ede het tegenovergestelde verklaar-

den.18 In een anoniem pamflet verdedigde Berendtzen dat ook rooms-katholieken

echte Batavieren en rechtgeaarde vaderlanders konden zijn, omdat het burgerlijk

gezag niets van hen vroeg dat niet met hun trouw aan het pauselijk gezag viel te ver-

enigen. Later zou dit ook de redeneertrant zijn van de patriotten.19

Met de opkomst van de patriottenbeweging leek voor de katholieken de tijd

waarin zij doorgingen voor onbetrouwbare onderdanen definitief ten einde. De

patriotten hanteerden een algemeen christelijke retoriek, waarin ook hun ka-

tholieke achterban zich goed kon vinden.20 De katholieken mochten aanspraak

maken op de titel van vaderlandse burger. Toch geeft dat niet aan hoever de ideo-

logische acceptatie precies reikte. Om een deugdzaam vaderlander te zijn, moest

men de ‘ware’ godsdienst aanhangen. Maar wat dat dan precies was, en of ook het

katholicisme eronder viel – met alles erop en eraan of slechts ten dele –, daarover

was nog volop discussie. Dit morele vraagstuk was bij uitstek het werkterrein van

de culturele pers, terwijl het een enkele keer ook aan bod kwam in tijdschriften

met een meer politieke inhoud. Het is waarschijnlijk niet toevallig dat dit ge-

beurde in een aflevering van Vaderlandsche Verhandelingen uit 1787, op de valreep van
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de revolutie. Met het terugkijken op de gebeurtenissen bleek de patriotse blik op

de katholieken toch wat genuanceerder en – ongetwijfeld uit opportunisme – weer

dichter bij het traditioneel gereformeerde standpunt te liggen. De auteur van de

Vaderlandsche Verhandelingen hekelde een niet nader genoemde predikant die de al-

lesbehalve controversiële opvatting verkondigde dat het vaderlanderschap geba-

seerd moest zijn op een van alle menselijke instellingen en van alle verkeerde be-

grippen gezuiverde godsdienst. Als dat zo was, meende de journalist, dan konden

de katholieken nooit het voorrecht genieten ‘mede arbeiders’ te zijn aan het ‘ge-

luk der natie’. Ondanks zijn kritiek op het oranjestandpunt moest er dus ook wat

de patriot zelf betreft een flinke scheut water bij de wijn gedaan worden. Hij gaf

ook zelf toe de ‘hervormde belydenis’ de beste te vinden. Die superieure houding

blijkt de grondslag van zijn pleidooi katholieken wel als vaderlanders, maar (nog)

niet als gelijken te accepteren. ‘Dolende broeders’ waren zij voor hem, maar als zij,

met al hun ‘dwalingen van het verstand’ konden rekenen op de barmhartigheid

van God, konden protestanten achterblijven?21

patriotse publicisten en 

het onvolwaardig juridisch burgerschap van de katholieken

Het bovenstaande voorbeeld illustreert de paradox waartoe het nieuwe patriotse bur-

gerschapsideaal kon leiden. Aan de ene kant promoveerde het de katholieken tot na-

tiegenoten. Aan de andere kant gaf het meer gewicht aan de oude gedachte dat hun

vroomheid van een lagere orde was. Deze trend zette na 1787 door, en in nog veel

sterkere mate na 1795. In de tachtiger jaren kwam de ambivalente houding van de

patriotten tegenover de katholieken vooral tot uiting in de praktische politiek. De

politieke vernieuwers wilden het moreel burgerschap omzetten in concrete burger-

rechten. Die vielen tot dan toe bijna volledig toe aan de gereformeerden, al was deze

exclusiviteit niet overal in de Republiek een wet van Meden en Perzen.

Amsterdam nam een bijzondere positie in. Daar was het burgerrecht voor ie-

dereen toegankelijk, maar leverde niet iedereen dezelfde voorrechten op.22 Een lan-

delijk overzicht van de uiteenlopende lokale regelgeving ontbreekt vooralsnog,

maar naar het zich laat aanzien hing de coulantie vaak af van de economische po-

sitie van de stad. De behoefte aan bepaalde vakmensen gaf nogal eens de doorslag,

vooral vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw. Zo ging in 1692 het stads-

bestuur van Zwolle ertoe over om alle katholieken tot het burgerschap toe te la-

ten die al jarenlang in het gilde waren opgenomen zonder dat zij het burgerrecht

bezaten.23 In Nijmegen, waar zo’n zestig procent van de bevolking katholiek was,
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kon deze groep krachtens een resolutie uit 1721 burgerrechten verwerven, even-

eens mits men een beroep uitoefende dat nuttig was voor de gemeenschap. Men

was echter uitgesloten van de stedelijke armoedevoorziening, de zogeheten gods-

huizen.24 Ook in andere steden golden voor het verkrijgen van het burgerrecht be-

perkende voorwaarden. In de Utrechtse steden was het alleen weggelegd voor de-

genen die van burgers afstamden. Wanneer het burgerrecht aan katholieken werd

verleend – soms wegens bijzondere verdiensten via schenking –, dan moesten ze

leges betalen, of kregen geen automatisch recht op toetreding tot alle gilden. 25 In

Den Bosch waren de mogelijkheden ruimer. Daar rekende men tot de burgers al-

len die in de stad geboren en gedoopt waren.26 In geen enkele stad echter gaf het

burgerrecht toegang tot de hogere ambten.

De patriotse wens om aan het vaderlanderschap van de katholieken ook juri-

dische consequenties te verbinden was een van de kwesties die patriotten en oran-

gisten verdeeld hielden. Het groeide uit tot een belangrijk twistpunt, zeker nadat

Willem v in 1783, aansluitend bij de protectionistische bezwaren van de gilden, een

pleidooi hield voor de uitsluiting van de katholieken van alle overheidsambten.

Een storm van vlammende protesten in de patriotse pers brak los. Opinieleider 

Pieter ’t Hoen, baseerde zijn argument tegen de uitsluiting op vaderlandsliefde:

in een tyd, waarin men allen die de natie uitmaken moet aanmoedigen

door verhevene en vaderlandsche gevoelens in te boezemen; waarom zou

men een zoo aanmerkelyk gedeelte daar van in een staat van laagheid

houden, die nergens toe dienen kan dan om van hun, Ingezetenen zon-

der kragt en zonder vaderlands-liefde te maken? [...] Laten de staatkun-

dige inrigtingen dienen om de menschen te vereenigen en niet om hen

te verdelen! En dat voor al de vertegenwoordigers des volks naar den

schuilhoek der vooroordelen wech zenden alle die crimineele wetboeken

[de antikatholieke plakkaten], welken alleen die kenmerken van domme

barbaarsheid der wetgevers met zig dragen. 27

De patriotten pleitten dan wel voor de openstelling van de bestuurlijke functies,

slechts een minderheid trok de gelijkheid tot het uiterste door. Frederik Adolf van

der Marck was in 1783 de eerste die de volledige gelijkberechtiging van de katho-

lieken als politieke doelstelling declameerde. Ook Joan Hendrik Swildens vond dat

voor de volle honderd procent aan de politieke ambities van de katholieken tege-

moet moest worden gekomen. Echter niet zoals Van der Marck op wijsgerige, maar

op historische en economische gronden. In de Grondwettige herstelling van Neerlands

staatswezen (1784-1786), waarin volkssoevereiniteit en een verenigd bestuur werden
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bepleit, nam hij een apart hoofdstuk op over de ‘Staat van de verschillende gezind-

heden’. Het was gebaseerd op ‘Sur le Catholicisme’, van Antoine Marie Cérisier, dat

in 1782 was gepubliceerd in het weekblad Le Politique Hollandais. Daarin werd krach-

tig stelling genomen tegen het plunderen van katholieke kerken, de praktijk van

de recognitiegelden, de nog geldende plakkaten en het taboe op gemengde huwe-

lijken. De katholieken hadden op grond van hun bewezen diensten voor het va-

derland tijdens de oorlog tegen Spanje een ‘onbetwistbare aanspraak op burger-

rechten’.28 Het was in het belang van het vaderland naar hun grieven te luisteren,

want: ‘burgers, die onder hunne waerde vernederd zyn, zullen weinig deel neemen

in het lot van den staat’.29 Gerrit Paape bepleitte eveneens volledige gelijkberech-

tiging. De Delftse patriot zag daartoe noch staatsrechtelijke, noch morele bezwa-

ren. Het katholicisme achtte hij niet in strijd met de grondbeginselen van de na-

tie; de katholieken konden volgens hun geloofsleer zonder meer aan haar wetten

en voorwaarden voldoen.30 Intussen bleef hij echter wel voorstander van de in-

standhouding van de bevoorrechte positie van de gereformeerde kerk. Over deze

kwestie bestond onder patriotten nagenoeg geen verschil van inzicht. In augus-

tus 1786 kreeg het standpunt een formele bevestiging met de Acte van Verbintenis.

Daarin betuigden de Amsterdamse ‘vaderlandsche regenten’ naar Utrechts voor-

beeld geen andere bedoeling te hebben dan

den ware christelijken gereformeerden godsdienst, zoals dezelve in de

publieke kerken dezer landen geleerd wordt, welke wij benevens de bur-

gerlijke vrijheid houden voor de onschatbare vastigheden van Neerlands

staatsgebouw, met allen ijver, ernst en nadruk te handhaven, zonder

mede te werken of te gedogen, dat de gronden van dien godsdienst wor-

den ondermijnd, behoudens nogthans een billijke vrijheid van gods-

dienstbeoeffening voor andere gezindheden.31

De meeste patriotten vonden dat de katholieken van de hogere ambten uitgeslo-

ten moesten blijven. Jan Christiaan Hespe en Pieter ’t Hoen, redacteur van respec-

tievelijk De Politieke Kruyer en De Post van den Neder-Rhijn, voerden aanhoudend cam-

pagne voor de openstelling van de politieke en bestuurlijke functies. Voor de

hogere posten hielden zij echter onverkort vast aan de handhaving van de bevoor-

rechting van de leden van de publieke kerk.32 Kortstondig wekte ’t Hoen echter de

indruk ‘alle kluisters’ te willen verbreken. Dat was in december 1784, net toen de

katholieke keizer, Jozef ii, wiens tolerante beleid ten aanzien van de protestanten

door ’t Hoen steeds bejubeld was als voorbeeld van de overal in Europa toene-

mende religieuze verdraagzaamheid, de vaarroute naar Antwerpen dreigde te
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openen en de Republiek aan te vallen. ’t Hoen bedacht een plan voor een inval in

de Oostenrijkse Nederlanden. Nu verklaarde de journalist krachtiger dan tevoren

een voorstander te zijn van een ruimhartige gelijkberechtiging van de katholie-

ken, mits zij zich als loyale vaderlanders aansloten bij de burgerwapening en de

wapens wilden opnemen tegen de roomse Jozef ii.33

Naast politiek profijt speelde bij het patriotse streven om de positie van de ka-

tholieken te versterken, ook het argument dat het economisch belang gebaat was

bij meer tolerantie. Een in 1781 in Deventer bijeengeroepen onderzoekscommis-

sie naar de toekenning van burgerrechten aan de katholieken werd niet ingesteld

omwille van het gelijkheidsbeginsel, maar om de kwakkelende economie vlot te

trekken. In het patriotse concept-regeringsreglement (1786) nam men een bepaling

op om katholieken en doopsgezinden onderling gelijk te stellen. De patriotten wa-

ren hierbij geïnspireerd door het verzet van de amerikanen tegen Groot-Brittan-

nië en de exclusieve positie van de Anglicaanse kerk, vormgegeven in de bepalin-

gen van godsdienstvrijheid in de Onafhankelijksverklaring en in de Pennsylvania

Bill of Rights. De gilden, die voor staatkundige vernieuwing waren en aanvanke-

lijk steun hadden gegeven aan de patriotten, schrokken voor economische concur-

rentie als een logische consequentie van de burgerlijke gelijkstelling terug en lie-

pen prompt over naar de prinsgezinde oppositie.34 Ook in Nijmegen ketste een in

1785 ingediende aanvraag voor het burgerrecht van alle katholieke stadsbewoners

af op tegenwerking van de gilden.35 In Zwolle haalde het besluit om burgerschaps-

aanvragen van katholieken even makkelijk te maken als die voor gereformeerden

het wel, maar ook daar bepaalden de gilden de mate van toelating.36 In de praktijk

fungeerde het antipapisme met andere woorden ook als verdedigingsmechanisme

van de gevestigde burgerij om haar economische belangen veilig te stellen.

Politiek antipapisme en propagandistische motieven

Voor functies op hoger bestuurlijk niveau bleef het op politieke uitsluiting geba-

seerde antipapisme onverminderd voortbestaan. De bedoeling van de patriotten

was, zoals de eerder geciteerde auteur van Vaderlandsche Verhandelingen na afloop van

de revolutie in 1787 nog eens stelde, de ‘roomsgezinden, welke mede burgers zyn’

en ‘welke het zelve belang hebben in het heil van ’t vaderland […]’ meer invloed

te laten hebben op ‘hunne en onze vertegenwoordigers, en op de representative,

regeringsvorm’. Het ging om een constitutionele verandering. Het was nooit de

intentie geweest de ‘roomsgezinden tot openbare bedieningen te bevorderen

waartoe zy zelve wel weten niet bevoegt te zyn’.37
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Het is goed mogelijk dat de patriotten hun ideaal van volledige gelijkberech-

tiging lieten varen omdat zij zowel de volksgunst probeerden te winnen, als de ge-

reformeerden niet tegen zich wilden krijgen. Het verzet dat de gelijkberechtiging

opriep bij de gilden in plaatsen als Deventer en Nijmegen maakte duidelijk dat

zelfs wanneer het er alleen om ging de lagere ambten open te stellen, het gevaar

dreigde dat het de aanhang van de patriotten ondermijnde. Tactische overwegin-

gen om het rustig aan te doen kenmerkten al eerder de opstelling van Joan Derk

van der Capellen tot den Pol, auteur van het in 1781 anoniem verschenen mani-

fest Aan het volk van Nederland, dat geldt als het startschot voor de patriotse opposi-

tie tegen Willem v. De Overijsselse baron zette in op een democratischer bestel ge-

baseerd op volkssoevereiniteit. Ook de rechtspositie van de katholieken was wat

hem betreft dringend aan verbetering toe, en hij verklaarde: ‘de toestand der

roomschen in ons land doorboort mij de ziel’.38 Toen Van der Marck echter de vol-

ledige gelijkberechtiging bepleitte, sommeerde de initiator van de patriottenbe-

weging hem het onderwerp voorlopig te laten rusten, anders zou hij het krediet

van de beweging verspelen.39

Wellicht kan de religieuze samenstelling van de patriottenbeweging verklaren

waarom de meeste patriotten een volledige gelijkberechtiging van de hand wezen.

Cijfers over de omvang van het aandeel van de afzonderlijke denominaties zijn niet

bekend, maar dat een aanzienlijk deel van de patriotten gereformeerd was, is ze-

ker. Schutte schreef in dit verband dat hun gehechtheid aan Dordt tot uiting kwam

in ‘her en der aanwijsbare antipapistische gevoelens’. Die zouden, zoals Schutte

zonder nadere toelichting beweerde, nog eens krachtig zijn gevoed vanuit de

Verlichting.40 Onbeantwoord bleef tot nog toe hoe het dan zat met de protestantse

dissenters. Net als de katholieke patriotten namen zij aan de patriottenbeweging

deel omdat zij ervan overtuigd waren dat de doelstelling ervan zou leiden tot de

opheffing van hun politieke uitsluiting. Bij de historische aanname dat het lid-

maatschap van een achtergestelde kerk altijd even vanzelfsprekend bijdroeg aan

een gevoel van onderlinge solidariteit, werd in het vorige hoofdstuk over specta-

toriale geschriften al kanttekeningen geplaatst. Feit is dat ook protestantse dissen-

ters niet aan het ideaal van een confessioneel onbegrensde emancipatie vasthiel-

den. Was dit omdat de gereformeerden het in de beweging voor het zeggen

hadden en de katholieke minderheid zich wijselijk op de achtergrond hield? Jon-

genelen plaatste de kwestie in een ruimere context: het hellend vlak. De protes-

tantse dissenters die naar gelijkberechtiging streefden, voelden zich mogelijk ge-

compromitteerd door de suggestie dat dan ook de katholieken gelijk moesten

worden gesteld. En dat zou weer de vraag opwerpen waarom joden nog werden

buitengesloten.41 Doorredenerend is het denkbaar dat het onthouden van volle-
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dige politieke rechten aan de katholieken, naast alle andere overwegingen, op de

achtergrond zelfs nog een antisemitische reden had. Een jood was in protestantse

ogen een graad erger dan een katholiek, want de laatste kon nog altijd protestant

worden. Zelfs een vooruitstrevend patriot als Pieter ’t Hoen zag joden wel als me-

demensen maar nog steeds niet als medeburgers. Ook de meest vergaande democra-

tische burgerrechtenplannen sloten de joden uit.42 In 1796 was er een afzonder-

lijk decreet nodig om hun gelijkheid grondwettelijk vast te leggen.43 Toch is het

waarschijnlijker dat de katholieken bij het niet doorvoeren van de volledige ge-

lijkheid de doorslag gaven, zeker in plaatsen waar zij ten opzichte van andere ach-

terstandsgroepen getalsmatig het meest gewicht in de schaal legden, en zij daar-

mee voor de status quo een grotere bedreiging vormden dan de protestantse

dissenters en de joden.

in- en uitsluitende vaderlandse mythen

Binnen de politieke publicistiek riepen vele patriotten op de katholieken als me-

deburgers te zien, al gold dat niet meteen ook als toelatingscriterium tot de ho-

gere ambten. In de praktijk lag de politieke vertaling van het gelijkheidsideaal nog

erg ingewikkeld. In de vele tractaten, pamfletten, periodieken en weekbladen,

waarin men luid en duidelijk liet weten de katholieken politiek vooruit te willen

helpen, werd van de vraag of het katholicisme kon dienen als morele grondslag van

het burgerschap geen belangrijke kwestie gemaakt. Daardoor bleven aanverwante

antipapistische uitlatingen achterwege. Complicerende factor was dat politieke re-

toriek zich nu eenmaal niet beperkte tot alleen staatkundige argumenten. Er was

een schemergebied, waarin ook culturele elementen meespeelden. Een cultureel

aspect van de patriotse politieke retoriek werd gevormd door vaderlandse my-

then.44 Deze historische onderbouwingen van het natiebesef waren ten opzichte

van de katholieken ambigue. Enerzijds was er de tendens hen als vaderlanders een

gelijkwaardige plaats in het verleden te geven. Anderzijds wierp de selectieve

weergave van de vaderlandse geschiedenis voor de katholieken juist barrières op.

Beide tendensen zijn in patriotse teksten in verschillende mate aanwezig.

De Opstand

Een graag gebruikte mythe was de strijd tegen het katholieke Spanje aan het

einde van de zestiende eeuw. De orangisten focusten vooral op de glansrijke rol van
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de stadhouder. In de oranje-optiek verloste Willem i het Nederlandse volk niet al-

leen ‘Van ’t Spaansche juk der wreede dwingelanden’ maar ook van ‘slaafsche’ en

‘blinde paperij’.45 De voorstelling van de Opstand als een calvinistische strijd tegen

het antichristelijke Rome was van oudsher dominant in traditioneel gereformeerde

kring. Toch signaleerde Huisman in zijn proefschrift over het natiebesef van de

overwegend oranjegezinde traditioneel-gereformeerden na 1750 meer nadruk op

het feit dat voor de vrijheid van Nederland behalve protestanten ook veel katho-

lieken hun leven hadden gegeven.46 De patriotten hingen de Loevensteinse visie aan,

zoals die door Jan Wagenaar was uitgewerkt in zijn Vaderlandsche Historie, met als rode

draad het begrip vrijheid. Hieraan ontleende men eveneens de door orangisten

omarmde gedachte dat voor de op de Spaanse overheerser veroverde vrijheid van

het land, ook bloed van katholieke opstandelingen was vergoten. De Politieke Kruyer

van Hespe, sprak in dichtregels de katholieke ‘landlieden’ toe:

Wij zijn bewust van uwe trouw,

En liefde voor het staatsgebouw;

De grondslag deezer landen,

Is ook in ’t roomsche bloed gevest,

Geplengd door Alva, Neerlands pest,

’t Waar schandlijk voor dit vrij gewest

Indien uw godsdienst werd geprangd in ijzre banden!!47

Anders dan bij de orangisten werd dit argument door patriotten ook politiek uit-

gebuit. De Grondwettige herstelling prees de katholieken voor het feit dat zij zich sa-

men met de protestanten tegen de inquisitie en de ‘Spaanse dwingelandy’ hadden

verzet. Juist daarom waren zij betrouwbare vaderlanders en verdienden daarmee

een ‘onbetwistbaar aandeel’ in de ‘burgerlijke voorrechten’.48 De tachtigjarige

oorlog mag dan door de patriotten als een gezamenlijke strijd van protestanten en

katholieken zijn gezien, helemaal vrij van antipapisme was het beeld van Opstand

daarmee nog niet. Filips ii blééf een ‘voor de roomsche kerk bygeloovig ingeno-

men vorst’ en Granvelle liet het ‘inquisitievuur ook in ons vaderland branden’.49

De Hervorming

Terwijl men de geschiedenis van de Opstand bewust nationaliseerde, waren er ook

historische thema’s die voor datzelfde procédé minder vatbaar bleken. De strijd te-

gen Spanje gold als een voor de natie belangrijk ijkmoment, maar nog beslissen-
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der vond men wat daaraan was vooraf gegaan: de Hervorming. Het was een voort-

durend herhaalde mantra, die men in alle mogelijke tekstgenres gedurende de hele

tweede helft van de achttiende eeuw tegenkomt: in de zestiende eeuw was niet al-

leen de westerse, maar ook en vooral de Nederlandse beschaving begonnen. De

Hervorming gold als ‘de dageraad van hooger Verlichting’, een glansrijk tijdperk

dat zelfs al in de Oudheid was voorbereid:

Begon niet, met de beoefening dezer [Griekse] werken, de verlichting, de

smaak, en de wijsgeerte; en, zoodra die hunne werking op de gemoede-

ren verricht hadden, werd toen niet het domme bijgeloof, de woestheid

van zeden, en de geestlijke dwingelandij van het pausdom voor de ver-

lichtte geesten onverdraaglijk? Breidde niet deze verlichting, uit de be-

oefening dier schrijvers, en het herleeven van konsten, en wetenschap-

pen, den weg tot de hervorming, door Luther, Calvijn, Zwinglius? [...]. Of

wildet gij, als geestelijke, en waereldlijke, dwingelanden, nog gaarne

over de lighaamen, en zielen, der menschen onbepaald heerschen, gelijk

de geestlijke, en waereldlijke, tirannen der zoogenoemde midden-

eeuwen?50

Dankzij de Hervormers had het Nederlandse volk de weg van verlichting bereikt

en was het weggeleid van het bijgeloof, het machtsmisbruik, de moordpartijen en

de godsdienstijver van de kerk van Rome. Zoals uit spectatoriale geschriften bleek,

vatte men de ontstaansgeschiedenis van de Hervorming steevast samen als een ont-

wikkeling van duister naar licht. Zo herdacht ook de patriotse predikant Daniël

Hovens in een preek uit 1782 de zestiende eeuw als een ‘Voor het vaderland aller-

gewigtigst tijdperk’, gedenkwaardig ‘door het heilryk licht van [de] Hervorming,

’t welk zich dien tyde, in veel opzichten, over den godsdienst in Europa ver-

spreidde, en dier nevelen van bygeloof deed verdwynen, welke waerheit byna ge-

heel de roomsche kerk verdonkerd hadden’.51 De bejubeling van het ontstaansmo-

ment van het protestantisme en de grotere aandacht voor het kenmerkende van

de nationale identiteit bracht met zich mee dat de Hervorming en Nederland

steeds meer in elkaars verlengde werden geplaatst, terwijl het katholicisme verbon-

den werd met inferieure vormen van godsdienstbeleving die men zag in het bui-

tenland. Zo vloeiden uit Gerrit Paapes pen de woorden:

Over het algemeen is de protestantsche godsdienst de redenlykste, en ook

de beststrookende met den aart der Nederlanders; terwyl Luther en Calvyn

wel zorg gedraagen hebben, om ze van alle die grillen en zotheeden te zui-
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veren, die, in de landen, waar de roomsche godsdienst heerschende is, den

slegts midden maatig man, zulk een ergenis baaren.52

Op grond van de met grote regelmaat in de pers gepubliceerde artikelen over de

Hervorming, Luther en protestantse martelaars, lijkt het logisch te veronderstel-

len dat de eventuele katholieke lezers zich als morele burgers enigszins geïntimi-

deerd voelden. Toch zou dit eerder als een onbedoeld neveneffect, dan als de uit-

komst van een bewuste, vroege vorm van culturele ‘identiteitspolitiek’ moeten

worden gezien.53 Het proces van protestantse toe-eigening van de vaderlandse ge-

schiedenis dat hier in de loop van de negentiende eeuw manifest werd, was ook in

de late achttiende eeuw al aan de gang. De Vaderlandsche letteroefeningen was trots dat

de ‘protestantsche natiën’ over een grote voorraad van ‘uitmuntende’ historische

geschriften beschikten. Omdat in deze tijd echter nog geen sprake was van een Ne-

derlandse katholieke geschiedtraditie, vormden uitgesproken polemische doelstel-

lingen daar nog geen onderdeel van.54 Dat veranderde pas in 1814, na de hereni-

ging van Noord en Zuid, toen de positie van de katholieken zowel staatsrechtelijk

als in numerieke zin aanzienlijk was versterkt. Het derde eeuwfeest van de Her-

vorming gaf aanleiding tot de publicatie van tientallen pamfletten waarin Luther

(en nadrukkelijk niet Calvijn) werd herdacht als de belangrijkste protestantse

vrijheidsheld. Voor de katholieken pakte het eeuwfeest uit als één beledigende de-

monstratie van antipapisme, waartegen sommigen van hen protest aanteken-

den.55 Willem Anthonie Ockerse, die ter gelegenheid van drie eeuwen Hervorming

een boekje publiceerde, Gedenkschrift van de groote kerkhervorming in de 16e eeuw (1817),

lijkt zich die kritiek te hebben aangetrokken. Luther en de zijnen, dat was volgens

de oud-politicus ‘voor ieder onbeneveld oog middagklaar’, beoogden allerminst

de stichting van een aparte kerk. Het was ‘de geest des pausdoms [...] uit zijnen aard

uitsluitend onverdraagzaam’, waardoor het zover was gekomen.56 Toch opende

Ockerse het gesprek met de katholieken: hij erkende dat ook in de protestantse ge-

schiedenis vele misslagen hadden plaatsgevonden. Dit soort teksten schreef men

in de achttiende eeuw nog niet. De groeiende polarisatie tussen de protestantse en

katholieke visies op de Hervorming dateert uit het begin van de negentiende

eeuw. Ten opzichte van de voorgaande periode was er nog een ander belangrijk

verschil. Kende men in het laatste kwart van de achttiende eeuw de Hervorming

in de ontwikkeling van de eigen natie een centrale rol toe, in de vroege negentiende

eeuw keerde men deze redenatie om. Zo betoogden Ypey en Dermout in het eer-

ste deel van hun Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde kerk (1819) dat niet de Her-

vorming voor Nederland, maar Nederland voor de Hervorming belangrijk was ge-

weest. Uit de schoot van de ‘Nederlandsche natie rees onmiddellijk al het licht, dat
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een groot deel van Europa bestraalde, en het christenvolk, dat er woonde, tot ge-

zuiverder evangelisch godsdienstige denkbeelden opleidde [...]’.57

Boekdrukkunst

Zover als Ypey en Dermout gingen de meeste achttiende-eeuwers niet. Wel mar-

keerde de doorbraak van het protestantisme voor hen een nieuw tijdperk van meer

kennis en vrij onderzoek. Een hieraan nauw verwant thema was de uitvinding van

de boekdrukkunst. Die schreef men toe aan een landgenoot: Laurens Janszoon

Coster, een uit Haarlem afkomstige drukker. Hoewel vanuit Mainz werd tegen-

geworpen dat Gutenberg de echte uitvinder was, groeide Costers naam hier uit tot

een ‘lieu de memoire’ van de eerste orde. Lofverzen, redenvoeringen en toneelstuk-

ken werden aan hem gewijd, standbeelden voor hem opgericht. In de jubileum-

jaren 1824 en 1856 vonden nationale herdenkingsfeesten plaats, maar al deze ver-

heerlijking eindigde abrupt toen de mythe in 1870 werd doorgeprikt.58 Dat was

jammer, want vanuit nationalistisch oogpunt had de bejubeling van Coster altijd

fantastische mogelijkheden geboden. Zijn glorieuze prestatie liet zich bij uitstek

voorstellen als symbolisch voor de grondslagen waarop men de Nederlandse na-

tie gevestigd zag: beschaving, verlichting, democratie, vrije drukpers, vrijheid

van meningsuiting, verdraagzaamheid en het recht op individuele, onafhankelijke

godsdienstbeleving. De voedingsbodem voor Costers uitvinding was, zo meende

men, nergens idealer dan in ons land geweest.59 De boekdrukker werd met name

vereerd omdat zijn ontdekking het lezen van de bijbel binnen ieders bereik had

gebracht. De mensen konden vanaf dat moment, ‘ook zelven onderzoeken, of  het

alles waarheid was, wat de geestelijken zeiden’.60 Samuel Iperuszoon Wiselius

meende dat de boekdrukkunst aan de ‘bliksems van het Vatikaan, de vreeselijk-

ste magt, welke zich immer aan de verbaasde wereld vertoond heeft’ een beslis-

sende slag had toegebracht. Het ‘getal der denkende wezens vermeerderde’, want

de uitvinding fungeerde als een soort ‘middelstof, om het, in Europa doorgebro-

kene licht, tot in de afgelegenste delen der wereld over te brengen en te verprei-

den’. 61 Zo werd Coster, die ver voor Luther en Calvijn geboren was, met terugwer-

kende kracht gebombardeerd tot protestantse held. In vrijwel ieder aan hem

gewijd tekstfragment of gedicht valt te lezen dat de geleerdheid eeuwenlang ver-

scholen was gebleven ‘in vunze cel en duffe kloosterholen’, tussen ‘muren, zwaar

en ijzervast gebouwd’, ‘gekast in ’t hol van monniks hersenschalen’.62 Een van de

genootschapsleden van het in 1789 door de oud-patriot Adriaan Loosjes opgerichte

genootschap Democriet, dat vanwege zijn Haarlemse oorsprong veel aandacht be-
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steedde aan de festiviteiten rondom het vierde eeuwfeest ter ere van zijn be-

roemde stadgenoot, zette in diens gedicht drie monniken buiten de stadspoorten

van Costers geboorteplaats.63 En in een van hetzelfde genootschap afkomstige ‘Sa-

menspraak tuschen een jesuït en een zakkenrolder op het Koster-feest’ werd ton-

gue in cheek beweerd dat de jezuïeten uit de te verwachten feestdrukte vast een

slaatje zouden slaan, want net als zakkenrollers spekten zij hun zakken het liefst

in het donker.64 De vermeende primeur van Coster was overigens niet alleen een

preoccupatie van patriotsgezinden. In zijn gedicht ‘De drukkunst’ uit 1804 dichtte

Jan Frederik Helmers:

Het denkvermogen wordt ontwikkeld; ’s menschen geest

Is voor geen’ banvloek, voor geen magtspreuk meer bevreesd;

Wil onderzoeken; durft zelfs te twijflen; en de waarheid

Rijst uit die barning op met onweerstaanbre klaarheid.

O, wijzen, die het juk van Rome breken dorst!

Zelfdenkers, die aan de aard’ met eigen kracht omschorst

Uw stem deed hooren, ’t is der drukkunst dank te weten,

Dat gij uw lessen niet versmaad zaagt en vergeten.65

Dankzij ‘onze vaderlandsche kunst’, aldus Cornelis van der Aa in een redevoering

voor het Nut uit 1802, was wereldwijd een helder licht van verlichting, van ken-

nis en deugd ontstoken en een donkere periode van geestelijke heerszucht af-

gesloten. De drukpers ‘rukte het bijgeloof het masker af, waar achter het zich 

eeuwen lang, tot schande van het christendom, verborgen hielt! Dat ik hier niet

te veel zegge hoorers! toont ons de algemeene kerkhervorming die, zoo niet ge-

lijktijdig, althans, kort naa de uitvinding der boekkdrukkunst een aanvang nam,

ondanks den geweldadigsten tegenstand’. De boekdrukkunst zette de mensen aan

tot denken; de wetenschap was niet langer het monopolie van een handjevol

geestelijken:

Hoe moet de hiërarchie [de katholieke kerk] niet gebeefd hebben, daar

domheid, onkunde en bedrog, de zuilen en vastigheden van den throon

waren, die zij allerwege hadt opgericht, en van waar zij het willekeurigst,

het onbepaaldst gezag uitoeffende, over millioenen van vrijdenkende, en

redenmachtige schepselen? zoo zelfs dat zij vorsten deed gebukt gaan,

onder het ijzer juk, waar onder zij geknield ter nederlagen!66

81

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 81



82

Vrijheid van drukpers

Tot de speerpunten van de patriotse ideologie behoorde het principe van de vrij-

heid van drukpers: ‘het zwaard der vaderlandsche helden’. In de patriotse visie liep

Nederland op het gebied van de persvrijheid (en daarmee de openbaarheid op po-

litiek terrein) internationaal voorop. Het vaderland was weliswaar klein, maar vrij;

de Nederlanders ‘’t vrijdenkendst volk van ’t waereldrond’.67 De patriotten bele-

den het principe van de persvrijheid maar maakten er, eenmaal aan de macht, in

de praktijk een uiterst selectief gebruik van. Prinsgezinde critici snoerden zij de

mond.68 Orangisten waren in beginsel tégen de persvrijheid en om de patriotse op-

positie de kop in te drukken kondigden zij geregeld plaatselijk repressieve maat-

regelen af. In twee patriotse pamfletten waarin daartegen werd geprotesteerd, werd

het recht op vrije meningsuiting op dezelfde lijn als het protestantse beginsel van

vrije bijbelstudie geplaatst. Daartegenover stond de leer van de katholieke kerk die

alleen denkbeelden in lijn met de eigen leer zou tolereren. Toen de Staten van Hol-

land en West-Friesland in 1782 een resolutie aannamen ter beteugeling der druk-

pers wees een patriotse anonymus in een openbare brief de heren politici terecht,

omdat de voorgenomen maatregel ‘onrechtvaardig en hoonend voor braave vader-

landers’ was en helemaal ongehoord

in een land daar de gereformeerde godsdienst de predomineerende is en

dezelve leerd in tegenoverstelling van de roomsche godsdienst het ieglyk

gepermiteerd is de bybel te leezen, en gods woord te onderzoeken, be-

roepende zich op de woorden van den heiland daar dezelve zegt, onder-

zoekt de schriften gy meint in dezelve het eeuwig leeven te vinden, die

zyn het die van my getuigen.69

Politici die de vrije pers niet als grondslag van de vrijheid der Republiek erkenden

toonden zich volgens Petrus Conradi even bevooroordeeld als de katholieken die

‘de leezing der heilige schrift aan ’t volk ontzeggen, om dat het deze schriften dik-

werf kwalyk kan uitleggen’. De vrije drukpers was voor het Nederlandse volk net

zo belangrijk als haar door het protestantisme verworven recht op het lezen van

de Schrift. Principes als de openbaarheid van bestuur en ‘inzage in staatspapieren’

lagen in het verlengde daarvan.70 Ook in een van de tientallen gedichten die in de

jaren tachtig van de achttiende eeuw over ‘De vrijheid der drukpers’ verschenen,

werd gewaarschuwd tegen censuur. Het leidde tot dezelfde ‘geweetensdwingelan-

dij’ als die werd uitgeoefend in een rampzalig land als Spanje, waar een ‘huichel-
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bende van priesters’ het ‘volksgeweeten’ in onderdrukking hield.71 Ook in De 

Politieke Kruyer valt een soortgelijke uitlating aan te treffen:

In Spanje en andere landen, daar men, door yselykheden eener onmen-

schelyke inquisitie, de ingezetenen, als machines tot een ingewikkeld ge-

loof dwingt, heeft men, om dit ellendig oogmerk te verkrygen, niets be-

ter uit te denken, als dat men de vryheid van drukpers ten eenenmaal

vernielde.72

De relatie tussen antipapisme en de historische voorstellingen van de natie, die zich

bevindt op het snijvlak van politiek en cultuur, was ook onderwerp in studies op

het terrein van de historische letterkunde, vooral in die over de contemporaine 

literatuurbeschouwing. Zo publiceerde Evert Wiskerke artikelen over hoe het ka-

tholicisme van Joost van den Vondel tot ongemak leidde bij achttiende- en vroeg

negentiende-eeuwse literatuurhistorici die de dichter wilden verheffen tot natio-

nale held.73 Het zich in allerlei bochten wringen om Vondel ondanks zijn katho-

licisme toch als held te kunnen blijven zien, gold voornamelijk voor patriotse 

auteurs. Voor hen fungeerde de dichter en Van Oldenbarnevelt-adept als prota-

gonist van de staatsgezinde strijd tegen Oranje en onverdraagzame predikanten.

Gereformeerd-orangistische auteurs achtten de verering van een dichter die als 

katholiek het protestantisme had bestreden ongepast. Toen er in 1772 in de Am-

sterdamse Nieuwe Kerk bij Vondels graf een gedenksteen werd onthuld, uitten zij

daarover dan ook onverbloemd hun afkeuring.74

Johannes is de stellige overtuiging toegedaan dat het nationale verleden van de

literatuurbeschouwers een protestantse constructie met antipapistische connota-

ties was. In zijn essay De lof der aalbessen (1997), over de opkomst van de nieuwe cul-

tureel-nationale ideologie rond 1800, schreef hij dat de nieuwe definitie van de 

Nederlandse cultuur een centrale plaats toekende aan de Hervorming, de ‘worstel-

strijd’ tegen Spanje, de uitvinding van de boekdrukkunst door Laurens Jansz. Cos-

ter en de strijd tegen bijgeloof. Precies dus die elementen die ook in mijn onder-

zoek op de voorgrond treden. Johannes merkte het bijna terloops op in een

uiteenzetting hoe met de aanvaarding van het eenvoudige als nationaal-ideolo-

gisch principe, ook de achterdocht toenam tegen verheven kunsttheorieën. Dit

groeiende wantrouwen had een duidelijke antikatholieke component. De ‘es-

thetica der Verlichting’, en helemaal de Romantiek, zag men aan voor ‘katholieke

stelselzucht’. Theorievorming op het gebied van kunst paste niet bij de typisch 

Nederlandse cultus van eenvoud en bescheidenheid.75 Dat het nationalisme in Ne-
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derland een krachtige ‘rem op de romantiek’ vormde, zoals Van den Berg betoogde,

valt volgens Johannes deels te wijten aan de overheersende weerzin tegen alles wat

naar katholicisme zweemde.76 Volgens Buijnsters had het antipapisme onmisken-

baar ook gevolgen voor de taxatie van de Middeleeuwen.77

84

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 84



4

‘de groote hoere’

papenvrees in de prinsgezinde politieke (weekblad)pers, 

ca. 1781-1788

Uit het voorgaande werd duidelijk dat ondanks een vereenzelviging van de natie

met het protestantisme en een sterke terughoudendheid tegenover de volledige

gelijkschakeling van de politieke rechten, katholieken in politieke publicaties van

de patriotten geaccepteerd werden als volwaardige natiegenoten. Wat dit betreft

is het tolerante beeld dat de geschiedschrijving van de opiniepers schetste volko-

men terecht. Antipapisme werd veeleer met de tegenpartij geassocieerd. Of dát

juist is, valt te bezien.

Net als de patriotten maakten ook orangisten gebruik van de media om hun ei-

gen opvattingen over de inrichting van de samenleving voor het voetlicht te bren-

gen. Geconfronteerd met de onstuitbare opmars van de patriottenbeweging start-

ten de voorstanders van de stadhouder een publicitair tegenoffensief. Via een

stortvloed van pamfletten, maar ook vooral via tal van, al dan niet door de prins ge-

subsidieerde, politieke weekbladen.1 De Vaderlandsche Opmerker, een orangistisch blad

voor de gereformeerde middenstand, wond er geen doekjes om: de Nederlandse ka-

tholieken waren per definitie op de hand van de Fransen. Geen koninkrijk haatten

zij meer dan Groot-Brittannië, alleen om reden dat het de ‘hoofdzuil’ van het pro-

testantisme was.2 Deze woorden stroken met de uit de historiografie bekende aan-

name dat de katholieken, net als tijdens de Franse invallen van 1672 en 1747, ook in

1787 als potentiële collaborateurs werden gezien. De stemming was onmiskenbaar

hetzerig en hier en daar ook tegen (specifieke) katholieke personen gericht. Tijdens

de onlusten rondom de machtswisseling van 1787 werden katholieken in een aan-

tal plaatsen gemolesteerd en moesten patriotse pastoors uit vrees voor hun leven on-

derduiken.3 Hatelijkheden vielen ook in officiële regeringsorganen te beluisteren.

Na de Pruisische invasie van 1787 beweerde Petrus Camper tijdens de eerste verga-

dering van de Raad van State dat de misleiding van de Hollandse natie het werk was

geweest van een aantal geestelijke ‘huichelaren’, waarbij de rooms-katholieke pries-

ters de ‘godlooste’ rol speelden.4 In hetzelfde jaar gaf de stadhouder-hoogschout Van

Adrichem de katholieke geestelijken de schuld van de woelingen in Staats-Brabant

en kondigde hij aan de ‘papen’ te zullen ‘kortwieken’. De verdachte pastoors die hij

tijdens een zes dagen durende strafexpeditie door de Meijerij bezocht, kregen huis-

85

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 85



arrest, moesten hun papieren inleveren of mee voor verhoor.5 Bij de Staten van

Holland werd op 23 oktober 1787 een voorstel ingediend om alle pas verworven rech-

ten van de katholieken te herroepen. Uitgelekte informatie over pogingen van Van

Adrichem om hetzelfde te bereiken in Staats-Brabant, verhitte de gemoederen zo,

dat men in Den Haag van het voorstel afzag. De orangistische gezagsdragers verleen-

den algemene amnestie voor Staats-Brabant en probeerden de rust te herstellen door

alle overheids- en kerkdienaren een eed van loyaliteit aan het erfstadhouderschap

te laten afleggen. De burgemeester van Amsterdam bleef echter wantrouwig en be-

naderde Ten Hulscher met het dringende verzoek om de gelovigen via een zendbrief

tot gehoorzaamheid te manen, waaraan de aartspriester, zij het met grote tegenzin,

metterdaad gehoor gaf.6

De antipatriotse reactie van 1787 ging hier en daar gepaard met forse uitingen

van antipapisme. Maar was deze trend ook representatief voor de orangistische

weekbladpers? In de secundaire literatuur bleven opmerkingen hierover tot dusver

beperkt tot de Vaderlandsche Opmerker en het bekende tijdschrift De Ouderwetse Neder-

landsche Patriot. Inmiddels is meer informatie beschikbaar dankzij Stokebrand Janus van

Pieter van Wissing. Daarin is een uitvoerig overzicht opgenomen van de politieke

tijdschriften uit de jaren 1781-1787, vaak aangevuld met gegevens over de auteurs,

uitgevers en oplagen.7 De orangistische nieuwsvoorziening en opinievorming kan

worden onderscheiden in een meer serieuze en meer populistische variant. Dit

door Van Wissing gedocumenteerde onderscheid tussen serieuze en populistische

bladen maakt de orangistische opiniepers bij uitstek geschikt om een in de secun-

daire literatuur nogal eens geformuleerde vooronderstelling nader te toetsen. Na-

melijk dat bij het volk altijd een voedingsbodem voor (religieuze) vooroordelen is

blijven bestaan, terwijl de elite, vooral na 1750, steeds toleranter werd.8 Toch lijkt een

voorbehoud op zijn plaats omdat wisselingen in de redactie en het redactiebeleid

nog door niemand zijn gedocumenteerd. De bibliografie van Van Wissing kan hier

dan ook niet meer dan een aanzet bieden. Waar ik redacteuren opvoer als de schrij-

vers van door mij aangehaalde artikelen, dient men enige reserve in acht te nemen.

Om een beeld te vormen van de omvang, aard en het verloop van het antipa-

pisme in de orangistische pers, excerpeerde ik een aantal, tussen 1781 en 1788 uit-

gekomen, stadhoudergezinde bladen. Daarbij ging het om uitspraken omtrent de

politieke en culturele identiteit van de natie en welke plaats opvattingen over het

moreel burgerschap en de politieke gelijkstelling daarbinnen innamen. Daartoe

nam ik behalve De Ouderwetse Nederlandsche Patriot (1781-1783), alle (beschikbare) af-

leveringen door van: De Post naar den Neder-Rhyn (1782-1784), De Hartloper van staat

(1784), De Vredebazuin (1783-1785), De Vaderlandsche Staatsbeschouwers (1784-1790), Va-

derlandsche Byzonderheden (1785-1787, 1788), Courier van den Neder-Waal (1787) en De
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Nassausche en Pruisische Courier (1785-1788). Deze bladen zouden vooral zijn gelezen

door de beter geïnformeerde bovenlaag. Als voorbeelden van meer volkse bladen,

nam ik door: De Politieke Praatmoer (1784-1785), De Politieke Snapster (1785-1797?) en Va-

derlandsche Samenspraek tusschen twee oranje-vrienden (1787-1788).

Twee politieke gebeurtenissen droegen ertoe bij dat de oranjejournalistiek aan

de katholiekenkwestie extra aandacht besteedde. De eerste was het al eerder ge-

noemde voorstel van Willem v in de vergadering van de Staten van Holland van 9

oktober 1783 om alle niet-gereformeerden van politieke en publieke bedieningen

en ambten uit te sluiten. Behalve tegen de bestaande praktijk, ging dit voorstel in

tegen de patriotse wens tot verruiming van de carrièremogelijkheden van niet-ge-

reformeerden. De tweede gebeurtenis waardoor de gelijkberechtiging van ka-

tholieken veel publiciteit trok, was het besluit van de Staten van Holland, geno-

men op 25 januari 1787, om de recognitiegelden af te schaffen.

‘de ouderwetse nederlandsche patriot’ en ‘de vredebazuin’

Rijklof Michaël van Goens die met zijn De Ouderwetse Nederlandsche Patriot als eerste

de concurrentie met de patriotse pers aanging, staat in de geschiedschrijving be-

halve als literair en journalistiek talent, bekend als virulente papenhater. De his-

torische aanname dat de oranjepers was vergeven van vulgair antipapisme, berustte

met name op zijn tijdschrift. Dit is vooral terug te leiden naar een artikel waarin,

op basis van een zogenaamd authentiek document, werd beweerd dat in 1688, kort

na de overtocht van Willem iii naar Engeland, door het Franse hof en de jezuïeten

een ‘geheim project’ zou zijn gesmeed, met als doel alle Nederlandse protestan-

ten uit te roeien. Een soort zeventiende-eeuwse, Hollandse variant op de Bartolo-

meusnacht.9 Bijna een eeuw later, zo was de suggestie, zou zoiets zomaar weer kun-

nen gebeuren. Het oprakelen van dit soort complotgeschiedenissen speelde ook

een rol in de hiervoor genoemde Junipaniek van 1734 en de antipapistische uitla-

tingen rondom de relletjes van 1747. Ook de orangistische pers van de tachtiger

jaren vormde hierop geen uitzondering. Zo meldde de Vaderlandsche samenspraak dat

Willem de Zwijger tijdens een jachtpartij in 1558 van Hendrik ii vernomen had dat

de Franse en Spaanse koning hadden besloten ‘om al de protestanten uyt de Ne-

derlanden uyt te rooyen’; dat was aan de Hertog van Alva wel toevertrouwd.10 Was

de Vaderlandsche samenspraak een in semivolkstaal geschreven blad, dezelfde toon-

soort klonk in een intellectueel tijdschrift als dat van Van Goens.

Hoewel Van Goens, zoals de meeste van zijn tijdgenoten, behept was met een

negatieve fixatie op de jezuïeten – elders noemde hij hun organisatie ‘een wanstal-
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tig gedrocht van kerkelijke en burgerlijke macht, van bijgeloof en gewetensdwang,

van bedrog, list, moord en verraderij wezentlijk zaamgesteld’11 – zijn er aanwijzin-

gen dat de bewuste tekst wellicht ten onrechte aan hem is toegeschreven. De re-

dacteur verschilde van mening met zijn mederedacteur Nicolaas ten Hove over

diens intentie meer steun te zoeken bij de orthodoxe dominees. De in de zestiende

aflevering opgenomen veel geciteerde samenzweringstheorie heeft mogelijk ge-

fungeerd om deze nieuwe koers te onderstrepen. Uit een aantekening van Van

Goens in de marge van zijn eigen exemplaar kan worden opgemaakt dat hij tijde-

lijk stopte en dat de afleveringen zestien en zeventien zijn gepubliceerd zonder zijn

voorafgaande goedkeuring. Na de redactionele crisis ging Van Goens verder zon-

der Ten Hove (die korte tijd later overleed).12

Het anti-jezuïetisme was een goedgekozen middel om orthodoxe orangisten aan

het blad te binden. Zij vonden dat de Republiek moest blijven vasthouden aan de

handhaving van het ‘Oud Systeem’, waarbij ook grote waardering hoorde voor En-
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gelands bondgenoot, Pruisen. In Frederik ii de Grote zagen zij de verdediger van het

Europese protestantisme. Deze beeldvorming was in feite een relict uit de tijd van

de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1747). In pamfletten en gedichten die rond

die tijd verschenen werd die oorlog vaak afgeschilderd als een katholieke samenzwe-

ring. Volgens hardliners als Anthonie van Hardenveldt moest Frederik de Grote het

opnemen tegen de duistere machten van het jezuïetendom en de paus, en was hij

zelfs bijna het slachtoffer van een door katholieken beraamde moord. De blijvende

populariteit van de Pruisische koning bij orthodoxe protestanten is overigens enigs-

zins curieus: de monarch gold wat zijn religieuze opvattingen betreft als verlicht.13

Het antipapisme/anti-jezuïetisme maakte het door de tegenpartij gewilde bond-

genootschap met Frankrijk verdacht. Een vereniging met de afstammeling van de

herroeper van het Edict van Nantes was ongewenst. Gesuggereerd werd dat machts-

overname van de patriotten neerkwam op een coup van ‘vreemdelingen, byzonder

Fransche jezuïeten, die onder bescherming of wel onder het gevolg van vreemde mi-

nisters’ naar de Republiek zouden komen.14 Van Goens gaf hiermee tevens een

sneer aan het adres van de ‘huurlingen’ Antoine Marie Cérisier en diens collega Fran-

cois Bernard, medewerkers van het patriotse blad Le politique Hollandais, dat in 1781-

1784 in Amsterdam werd uitgegeven door de katholieke boekhandelaar J.A. Crajen-

schot. Het geloof in de traditionele buitenlandse politiek vormde ook in pamfletten

een terugkerende bron van antipapisme. Zo schreef een ‘Hollander’ dat Engeland

als enige mogendheid in staat was ‘om de belangen van onzen godsdienst te hand-

haaven tegen de openbaare of heimelyke aanslagen van de vorsten der roomsche

kerkgenootschap’. 15 Geëxalteerd riep een andere pamflettist uit:

waar moet het met het vaderland heen, wanneer het licht van den kande-

laar gerukt word, waar toe het ophouden van ’t bondgenootschap met

onze natuurlyke broeders en geloofsgenooten, en ’t verbond met hun,

die met de hoer van Babel nog boeleeren, niet weinig zal toebrengen!16

Dat was ook de mening van een anonieme tekenaar van een prent uit 1780, geti-

teld Den door list en geweld aangevallen leeuw. Een liggende leeuw, met tussen zijn

klauwen zeven pijlen, symboliseerde Nederland en de zeven provincies. Het dier

wordt van alle kanten belaagd. Van de voorzijde door een Franse aristocraat die

probeert hem al aaiend zijn klauwen naar Engeland uit te laten slaan, terwijl een

ex-Jezuïet hem zijn pijlen tracht te ontfutselen. Op iets meer afstand rechts van

achteren houdt een Spaanse gezant een werpspeer in de aanslag. Links nadert een

door een monnik voortgetrokken kar met daarop martelwerktuigen van de inqui-

sitie. Parmantig voorop de kar zit een vrouw: de hoer van Babylon.17
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Dat er in De Ouderwetse Nederlandsche Patriot sprake was van antipapistische uitlatin-

gen in relatie tot de verdediging van het traditionele systeem van de buitenlandse

politiek, wil nog niet zeggen dat het blad ook de politieke uitsluiting van de Ne-

derlandse katholieken onderschreef. Feit was dat de redactie instemde met de por-

tee van een al dan niet gefingeerde ingezonden brief, waarin een anonymus pleitte

tégen het in het blad geventileerde antipapisme en vóór een begripvolle houding

tegenover het verlangen van de Nederlandse katholieken ‘om tot eer- en regeer-

ampten gequalificeerd te worden’. Het was daarom onrechtvaardig hen ervan te

beschuldigen uit te zijn op een machtsovername door het katholieke Frankrijk.18

Het tijdschrift antwoordde niets te hebben tegen ‘zulke rooms catholyken die in

ons land gewonnen en geboren en gegoed en gezeeten zyn’.19 Ook in de gewraakte

zestiende aflevering schreef het al: ‘velen onzer roomschgezinden […] zyn zeer

goede […] en wezentlyk in deze tyden onze vreemdzaamste burgers’.20 Het blijft

een wat gekunsteld onderscheid. Waren de katholieken in de visie van de ouder-

wetse patriot nu brave burgers of eigenlijk toch potentiële handlangers van de 

vijand? Een plausibele verklaring voor die tegenstelling zou inderdaad de interne

redactionele strijd kunnen zijn, veroorzaakt door Ten Hove, die omwille van de

steun van de orthodoxe lezers op een confrontatie koerste. Tegelijkertijd paaide

men de katholieken om hen niet in de armen van de tegenpartij te drijven. Het

lijkt erop dat de redactie zich iets van de kritiek op het antipapisme aangetrokken

heeft, want in de afleveringen na de klaagbrief daarover bleven verdere beledigin-

gen achterwege. Een bewuste keuze, zo lijkt het. Reeds in aflevering achttien, toen

Van Goens dus weer aantrad, distantieerde de redactie zich van de inhoud van álle

voorgaande afleveringen.
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De auteur van de zojuist aangehaalde ingezonden brief, ondertekend met de

initialen P.R.P.P.P., zou volgens J.M. Peterse mogelijk Elie Luzac zijn geweest.21 Als

dat juist is, dan moeten diens bezwaren zijn voortgekomen uit overwegingen van

fatsoen. Een voorstander van de politieke en bestuurlijke gelijkstelling van de re-

ligieuze minderheden was deze auteur geenszins. Het blad waaraan hij zijn me-

dewerking verleende, De Vredebazuin, drukte van Willem v’s propositie een onver-

bloemde verdediging af:

de propositie van zijne hoogheid rust op zulke grondwetten, die, in een

tijd van blaakende zorg en ijver voor den godsdienst, van eene veel

grootere zuiverheid van zeeden, van eene waaragtige eensgezindheid en

dadelijke harmonie tusschen braave gereformeerden, lutherschen, men-

nonieten en roomschgezinden; en van eene reëele en overal werkende

(doch geene gewaanden en verdigte) vaderlandsliefde, reeds zijn geëma-

neert, en welke altoos het plegtanker der hoop van de hervormde kerk in

deezen landen, en, men kan ’er met regt bijvoegen, van alle stille en

deugdzame leden van verschillende begrippen, blijven.22

Toch was het, net als bij Van Goens, ook niet Luzacs bedoeling zijn katholieke

landgenoten tegen zich in het harnas te jagen. In staatkundig opzicht sloot hij hen

uit, maar in morele zin beschouwde hij hen als gelijkwaardige burgers van het va-

derland.23 Hoewel hij de kerk van de gereformeerden plaatste boven die van de an-

dere, gedoogde geloofsgroepen, meende de Leidse orangist dat deze rangorde de

zedelijkheid en vaderlandsliefde waarborgde van alle ingezetenen, ongeacht hun

kerkelijke achtergrond.24 Afwijkende gevoelens werden geduld voor zover zij

geen aanleiding gaven tot oproerigheid en hun leer geen zedelijk kwaad insloot.

Een identiek geluid klonk in een ander blad waarbij Luzac nauw betrokken was,

Vaderlandsche Staatsbeschouwers. Ook daarin kreeg het met vaderlandsliefde verbon-

den thema godsdienst een neutrale uitwerking. Omwille van de ‘burgerstaat’

riep het veelvuldig op tot godsdienstig gedrag, want waar vroomheid ophield,

drongen alle ondeugden in.25

Naast het vergroten van het draagvlak van conservatieve opvattingen bij een

zo breed mogelijk (maar intellectueel) publiek, beoogden politieke bladen uit de

kring van mensen als Luzac, de vormgeving van het vaderland als een gemeenschap

zonder geloofsverdeeldheid. Het niet willen kwetsen van religieuze minderheden

was daarmee een principekwestie, maar lijkt tegelijk verbonden te zijn geweest

met de redactionele formule. Luzac bijvoorbeeld, was in het zich onthouden van

katholiek-onvriendelijke opmerkingen in andersoortige publicaties minder con-
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sequent. In deel drie van zijn vierdelige Hollands rijkdom (1780-1783), over het be-

lang van de ontwikkeling van de koophandel voor een volk, weet (ook) hij de stag-

natie van de economie tijdens de Middeleeuwen geheel en al aan de werkschuwe

‘klooster-paapen’. ‘Lui en vadzig’ noemde hij hen, ‘verderflijk ongedierte’ en

‘laage en lafhartige zielen’.26 Zoals uit de spectatoriale geschriften bleek, was dit een

topos, en zegt het uiteraard weinig over Luzacs houding jegens de contemporaine

gewone, hardwerkende katholieke burgerman.

‘vaderlandsche byzonderheden’

Tot de kwalitatief betere campagnevoerders voor de stadhouder behoorde naast Van

Goens en Luzac Johannes Le Francq van Berkheij.27 Diens monumentale, twaalfde-

lige Natuurlyke historie van Holland, waarin geschiedkundige en fysiologische beschrij-

vingen van de natie het uitgangspunt vormden voor het kenschetsen en verklaren

van de etnische en culturele geaardheid van de Nederlanders, kan volgens Eveline

Koolhaas-Grosfeld worden beschouwd als de eerste serieuze studie op het gebied

van de Nederlandse volkskunde.28 Berkheij was niet alleen een vooraanstaand

orangist, maar ook de propagandist van het vroege natiebesef par excellence. Des

te veelzeggender is het dat Berkheij uitgerekend in zijn omvangrijke studie over de

onderlinge verbondenheid tussen de bewoners van het Nederlands grondgebied,

een uitvoerige antipapistische passage opnam. In deel drie (1776), in een hoofdstuk

over de ‘oude en hedendaagsche eigene gestalt en kledij, mitsgaders de natuurlijke

aart en geneigdheid der Hollanderen’, betoogde hij dat het middeleeuwse, door de

bisschoppen vanuit Utrecht aangestuurde katholicisme, aan de van de Batavieren

overgeërfde goede inborst van de Hollanders een flinke knauw had gegeven. Van

de elfde tot de zestiende eeuw zwolgen de inwoners van Nederland in geldzucht,

wellust en overspel. Dankzij goede wetten kregen ‘beschaafder gemoedsneigingen’

uiteindelijk weer de overhand. De natuurlijke historie van de oude Hollanders nam

zelfs een zodanig positieve wending, dat men de boekdrukkunst kon uitvinden.29

Zoals Luzacs afkeer van de werkschuwe kloosterpapen niet exemplarisch hoefde te

zijn voor zijn houding jegens zijn katholieke landgenoten, zo bracht ook Berkheij

een onderscheid aan tussen het katholicisme als hiërarchisch instituut en de Ne-

derlandse ‘brave roomschgezinden’.

Dezelfde lijn volgde Berkheij aanvankelijk in zijn Vaderlandsche Byzonderheden. In

het eerste deel van deze wekelijks gepubliceerde politieke spectator benadrukte de

natuurlijke historieschrijver dat de doelstelling van de orangistische pers in feite

dezelfde was als die van de patriotse. Net als de laatste stond de eerste geheel in het
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teken van de gedachte dat de ‘godsdienst en zeedekunde, de eenigste zeekere

teugels zyn voor de politique magt om gelukkig en in rust te regeeren’.30 Tegelij-

kertijd getuigde de Leidenaar van zijn heilig geloof in de handhaving van het ker-

kelijk bestel. Niet alleen in het belang van de leden van de publieke kerk, maar in

het belang van de gemeenschap als geheel. Hij noemde de stadhouderlijke rege-

ring de zuil voor de hervormde godsdienst en de waarborg voor de vrijheid van

heel het Nederlandse volk.31 Hoewel deze stellingname de handhaving van de be-

voorrechte positie van de publieke kerk en daarmee het voortduren van de poli-

tieke discriminatie van de katholieken impliceerde, definieerde Berkheij, net als

Luzac, het vaderland in morele zin. Niet in specifiek gereformeerde, maar steeds

in algemeen christelijke termen. Het stadhouderlijk regime bevorderde de interne

cohesie van het religieus pluriforme vaderland.32

De eerste twee jaargangen van Vaderlandsche Byzonderheden waren nagenoeg vrij

van antipapisme. Als het blad dan toch een keer uithaalde was het naar de jezuïe-

ten, maar net als bij De Ouderwetse Nederlandsche Patriot was dat slechts onderdeel van

het vocabulaire waarmee men de politieke rivalen attaqueerde. Dan heetten de

‘goddelooze en jezuïtische intrigues’ typerend voor ‘de dispolitieke manier van

handelen van die zogenaamde patriotten’.33 In het pamflet De bekeering en hellevaart

van den Postfiakker het Hoene. Voor bisschop Willebrordus (1783) gebruikte Berkheij het-

zelfde middel voor een eloquente afrekening met voor hem politiek onacceptabele

opvattingen van Pieter ’t Hoen. In een zes pagina’s tellend gedicht spotte hij met

de redacteur van De post van den Neder-Rhijn en diens samenwerking met de ‘godver-

zaker’ en ex-jezuïet Antoine Marie Cérisier, met wie hij zo graag ‘kruisjes maakte’.34

Provoceerde de Vaderlandsche Byzonderheden de Nederlandse katholieken door-

gaans niet (rechtstreeks), in 1787, het jaar waarin Holland de recognitiegelden af-

schafte, week het van deze koers af. De in de patriottenbeweging actieve katholie-

ken kregen het verwijt vergaand ondankbaar te zijn jegens de soeverein die hen

nota bene zonder gewetensdwang, vervolging of bespotting gedoogde. De ver-

wachtingen die zij van een omwenteling koesterden, het verkrijgen van politieke

voorrechten, zouden nooit bewaarheid worden. Met hun streven daarnaar stelden

zij hun voorrechten juist in de waagschaal:

waant gy het ooit zo verre te brengen van in de regeering te geraaken en op

de gestoeltens der eere geplaatst te worden? zoekt gy de hervormde gods-

dienst te belagen? verbeeld gy u het by eene omwenteling zo verre te bren-

gen, dat de leerstoelen in onze kerken plaats zullen moeten maaken voor

uwe altaaren, en derzelver muuren behangen met de beeldtenissen uwer

heiligen? Laat, bidde ik u, nooit zulke gedachten by u opkomen: want dat
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kan, dat zal nooit gebeuren. Ja gy zoud zelve by de allerminste schyn van

zulke doemwaardige bedoelingen de voorwerpen worden van de recht-

vaardige haat eener natie, die jaloers van haare voorrechten, met het be-

houd, of verlies van haare vryheid en godsdienst staan, of vallen wil.35

Uit het vervolg blijkt dat Berkheijs uitval opnieuw niet zozeer gericht was tegen

de katholieken zelf, maar vooral de bedoeling had de patriotten te ontmaskeren

als slinks opererende strategen. Met hun beloftes van gelijkheid waren ze erop uit

de aanhang van hun beweging te vergroten.36 De solidariteit van de patriotten, zo

moesten de katholieken goed begrijpen, was slechts schijn. Berkheij waarschuwde

hen slechts werktuigen in patriotse handen te zijn:

Wanneer gy roomsgezinde gemeente! zulks alles bedaarlyk en zonder voor-

oordeelen beschouwt (...) zult gy ras bemerken, hoe vruchteloos veelen on-

der u in alle deze woelingen en verwarringen zich af sloven; [...] en hoe blin-

delings zy zich, zonder eenig voordeel aan uwe burgerlyke of godsdienstige

belangens toe te brengen, laaten gebruiken, als loutere werktuigen, om on-

vergenoegde, ondankbaare en heerschzugtige menschen mede in de hand

te werken, ter bereiking hunner gevloekte oogmerken.37

Fel was ook de toonzetting van een in hetzelfde jaar door ‘een opregt vaderlander’

ingezonden brief waarin op geijkte wijze werd gewaarschuwd tegen de gevolgen

van een bondgenootschap met Frankrijk: het protestantisme zou verdwijnen en

de ‘hoere van Babel’ triomfantelijk door ‘onze landen gevoert’ worden.38

Ook in de andere bladen werd de toon die men tegenover de katholieken aan-

sloeg vanaf 1787 aanzienlijk scherper. Het werd nu onomwonden gesteld: het huis

van Oranje was de enige remedie tegen de ‘inkruiping van roomschen’.39 De Nassau-

sche en Pruissische Couriers beschuldigde Pieter ’t Hoen, die de katholieken publicitair

had gesteund bij hun rekestenactie voor de afschaffing van de recognitiegelden, dat

hij de heersende positie van de gereformeerde religie had willen ondermijnen

door katholieken en protestantse dissenters toe te laten tot de politieke ambten.40

Een regelrechte ramp, want werden de raadzalen bevolkt door mannen van aller-

lei gezindten, dan zou daaruit een verbazende verwarring voortvloeien. Katholie-

ken, remonstranten, mennisten en anderen ‘van nog verderffelijker gevoelens’

zouden de voorrechten van de gereformeerde kerk niet respecteren, de predikan-

tensalarissen niet waarborgen en haar leer niet tegenover ‘de zondige zeeden der

onderdaanen’ beschermen. Niet dat de stadhoudersgezinden vanuit een blinde

godsdienstijver de inquisitie wilden herinvoeren tegen de katholieken en de re-
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monstranten. Religieuze intolerantie was juist typisch een eigenschap van de ka-

tholieke kerk: ‘al dat bloedvergieten is het merk van de groote hoere, die dronken

is van het bloed der heiligen en van Jesus getuige’.41

De Haagsche correspondent (1786-1787) suggereerde dat deze opvatting niet door

iedere oranje-journalist werd gedeeld. Maar hier was duidelijk sprake van patri-

otse humor. Het blad werd zogenaamd geschreven door een knecht van de Haagse,

orangistische drukker Pierre Gosse junior, quasi vanuit een (makkelijk te doorzien)

prinsgezind perspectief. Hoewel de fictionele journalist ‘Klaas Momus’ vol over-

tuiging inzette op de vorst, verdedigde hij toch de politieke participatie van de ka-

tholieken, zij het niet rechtstreeks, maar in de vorm van een ingezonden brief.

Daarin kreeg de briefschrijver, een orangist, door een patriot een serie retorische

vragen voorgelegd, die de suggestie moesten wekken van orangistische zelfkritiek:

(...) worden de artikels van het Dortse sinode, of het formulier van enig-

heid ontsenuwd, wanneer de niet gereformeerden burgers, ook deel kry-

gen aan de burgerlyke voorregten? (...) Strijd de algemene vryheid en

welvaard des volks, tegen de leerstellingen van de heersende kerk?42

Katholieken en remonstranten konden evengoed als gereformeerden goede bur-

gers zijn, want een christelijke leer die de liefde tot het vaderland verbood, bestond

niet. De briefschrijver gaf toe zijn gesprekspartner in alles te moeten toestemmen

omdat hij geen enkel tegenvoorbeeld wist.

‘de politieke snapster’

De bladen met een meer volkse schrijfstijl en invalshoek gooiden het van meet af

aan over een antipapistische boeg. Dat gold in het bijzonder voor het in 1784 op-

gerichte blad De Politieke Praatmoer, een jaar later voortgezet als De Politieke Snapster en

bedoeld als tegenhanger van successievelijk De Politieke Praatvaar en De Politieke Snap-

per. Het was eerst wekelijks, later meermalen per week verkrijgbaar. Een verkoop-

succes: hun negenjarig bestaan telde maar liefst veertienhonderd afleveringen. De

redactie werd vermoedelijk gevoerd door de Amsterdammer William Pieter Turn-

bull de Mikker.43 In zijn bladen dicteerden toegankelijkheid en sensatie de toon.

De kwestie of de katholieken meer politieke zeggenschap moesten krijgen, lokte

de reactie uit dat de patriotten het land weer ‘paapsch’ wilden maken.44 Een po-

pulaire aantijging, die volgens de patriotten ook veelvuldig werd verkondigd

vanaf de kansel. Volgens hen oreerden predikanten dat hun beweging de protes-
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tantse godsdienst omkeerde en de antichrist op de troon wilde zetten, dat zij de

eerbied voor god, overheid en wetten had verloren en ‘den staat wilde omme kee-

ren’.45 Een opvatting die ook frequent werd geuit door niet in argumenten geïn-

teresseerde, maar alleen populistische propaganda bedrijvende antipatriotse pam-

flettisten. In 1785 schreef er een: ‘Ja heeden gaat men de aanbidders van de hoer

van Babel beampten, morgen welligt doet men ze regeeren’.46 Dit was niet de stijl

van intellectuelen. Zij beweerden juist het tegenovergestelde, zoals Berkheij, die

suggereerde dat als de patriotten eenmaal op het regeringspluche zaten, zij om de

katholieke emancipatie geen zier meer zouden geven.

Het antipapisme van Turnbull de Mikker was louter en alleen gericht op het

onderuit halen van het verlicht imago van de politieke rivalen. De solidariteit van

de patriotten met de katholieken was puur kiezersbedrog. De Politieke Snapster

prikte het door en bespotte het antipapisme van de Leydsche courantier, dat pas werd

geventileerd nadat de krant de steun van de katholieken kwijtraakte: nu ‘hy [de

courantier] geen pittjes of koeken meer van hun ontvangt nu gaat hy met hun by-

geloof, of ligtgelovigheid spotten’.47
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Wat de patriotten wilden was zelfs voor eenvoudige

vrouwen als Anne en Jannetje duidelijk: ‘de praats al-

leen, gelyk de roomsche in de tyd van de inquisitie

hadden’.48 Volgens De Politieke Snapster verried de dictato-

riale inslag van de patriotten de invloed van de jezuïeten.

Die zonnen al sinds de overwinning van de Nederlan-

ders op Spanje op wraak. De ‘haat der jezuïtische inqui-

siteurs’ was toen zodanig ‘aan ’t branden’ geraakt, dat

‘zy op niemand meer nyd hadden, dan op dien prins’.

Verbannen uit ‘onze natie’, kwamen zij nu als patriot-

ten vermomd stiekem het land weer binnen:

[...] geeven zy ’er zich in ’t openbaar niet voor uit;

zoo is het des te gevaarlyker. Het is met hun even

als met de sociaanen en arminiaanen in ons land

gegaan, hunne verderffelyke boeken en openbaare

leer, heeft de souverein van den lande by placcae-

ten verboden, maar spruitte die leer echter niet

weer uit, onder andere benamingen?49

Het op een hoop gooien van antistadhoudersgezinden

met jezuïeten, roomsgezinden, ‘cryptokatholieken’ en

arminianen is in het Nederlandse politieke taalgebruik overigens een oude traditie.

Dezelfde termen bezigden de orangisten in 1672 tegen Johan van Oldenbarnevelt

en Johan de Witt.50 Bij het schelden op de patriotse revolutie speelde men ook op de

man. Vooral de Amsterdamse uitgever Jan Verlem kreeg de wind van voren. Zijn uit-

gaven van uit het Frans vertaalde patriotse geschriften bewezen dat hij met een je-

zuïetische geest was bezield, hetgeen – aangezien Verlem niet rooms maar oudka-

tholiek was51 – mag worden omschreven als een origineel verwijt.52 De Politieke

Snapster schreef over zijn (vermeende?) politieke aspiraties: ‘Verlem zou wel als repre-

sentant gekozen willen worden maar, die wyze van verkiezing mag in Romen tot een

paus zyn, onze constitutie is in een protestants land geheel anders’.53 De uitgever fi-

gureerde overigens ook op een in 1786 anoniem gepubliceerde politieke prent ge-

titeld Vrijheids prent der Heden-daagsche Cantzel-Huzaren. In de setting van een kerk,

waarin een dienst gaande is onder leiding van de kanselhuzaar, staat hij prominent

in beeld met een rozenkrans in zijn handen. Het subversieve – katholieke – karak-

ter van de patriotten, wordt nog eens benadrukt door een wijwaterbakje en een, on-

der een aantal afgebeelde patriotse predikanten geplaatste tekst ‘alle avonde aflaat
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en benedictie’. Volgens Frans Grijzenhout tekende de maker van de prent geen ge-

wone kerk, maar een cryptokatholiek godshuis, waarin protestantse waarden waren

omgekeerd.54

het orangistisch antipapisme

Het orangistisch antipapisme van 1672-1674, 1747 en dat van 1787 lijken op elkaar,

maar toch alleen in die zin dat er op alle drie de momenten kortstondig sprake was

van tegen de katholieken fysiek gepleegd geweld. Het argument dat de katholie-

ken handlangers waren van de Franse vijand en een bedreiging vormden voor de

binnenlandse veiligheid werd in de tachtiger jaren nog wel gebruikt, maar zelden

als rechtstreekse belediging tegen de katholieken zelf. Ook de schrijver over de

Fransgezinde, anti-Engelse katholieken uit de aan het begin van dit hoofdstuk

aangehaalde uitspraak in de Vaderlandsche Opmerker, ging het uiteindelijk om een

standpuntbepaling. Hij vervolgde namelijk: ‘en juist mijnheer! om die reden, ben

ik verplicht de Engelsche, al was er anders geen reden hun als geloofsgenooten die

(...) nooit de wreedheden tegen ons hebben bedreven als de Franschen, meer te be-

minnen als laatstgenoemde’.55 In de patriottentijd, die de burger confronteerde

met de uitvinding van de moderne politiek, waardoor er voor hem (maar nog niet

voor haar) voor het eerst echt iets te kiezen viel, vervulde het orangistisch antipa-

pisme slechts de functie van een retorische figuur met behulp waarvan men ide-

ologisch afstand kon nemen van de patriotten.56

Dat de orangistische media van de jaren 1780 aan de stemmingmakerij van 1787

hebben bijgedragen, zoals de secundaire literatuur suggereerde, behoeft nuance-

ring. In lang niet alle bladen kwam antipapisme voor. Zo kwam in De Hartloper van

Staat en in De Post naar den Neder-Rhyn van Philippus Verbrugge, die als privépersoon

een uitgesproken hekel had aan de ‘roomsche dwalingen en bijgelovigheden’, geen

onvertogen woord voor.57 In de brievenrubriek van De Hartloper van Staat mocht ‘Jan

Verdraagzaam’ zelfs de opvatting verkondigen dat een gezindheid die geen gelijke

rechten genoot ook geen ‘zucht voor het vaderland’ kon hebben. De plakkaten wa-

ren in het verleden gerechtvaardigd wegens de vervolging van protestanten in

roomse landen, nu waren ze niet meer nodig. De ‘roomsgezinde medeburgers’

dienden ook daarom zo snel mogelijk vrijheid van godsdienst te krijgen.58 Het

voorbeeld bevestigt andermaal dat in de oranjemedia tegen de katholieken zelf,

zeker tot 1787, niet of nauwelijks werd geageerd. Het sluit dan ook naadloos aan

bij de wijze waarop zij invulling gaven aan het begrip vaderland. Om de annexa-

tie daarvan door de patriotten niet te laten slagen en aan te geven dat het ook uit-
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stekend met het oranjestandpunt samen kon gaan, gaven de orangisten het als ad-

jectief vaak een centrale plaats in de titels van hun tijdschriften. De Vaderlandsche

Opmerker, Vaderlandsche Byzonderheden, Vaderlandsche Staatsbeschouwers en Vaderlandsche sa-

menspraken getuigen daarvan. Men begon deze weekbladen om de eigen opvattin-

gen over de inrichting van de samenleving aan een groter publiek te presenteren,

en niet in de laatste plaats om tegenwicht te bieden aan het meer populaire patri-

ottisme.59 Hadden de orangisten in hun publicitaire uitingen de katholieken ne-

gatief bejegend en hen dus wél duidelijk van hun protestantse medeburgers on-

derscheiden, dan zou dat hun doelstelling om een op onderlinge verbondenheid

gebaseerde natie tot stand te brengen, in de weg hebben gestaan. Men besefte ter-

dege dat de steun van de omvangrijke katholieke minderheid voor een van beide

partijen het verschil kon maken. Toch heeft de orangistische retoriek de opinie

over de katholieken en het katholicisme niet helemaal onberoerd gelaten.

Bij het doornemen van orangistische weekbladen op antipapistische uitingen

kwamen de volgende zaken aan het licht. Ten eerste dat de oranjepers even ver-

splinterd was als de oranjebeweging zelf.60 In de wat ‘betere’ bladen was en bleef

de teneur dat de katholieken van de politieke ambten uitgesloten moesten blij-

ven, precies zoals Willem v dat in 1783 voorstelde. Wat echter opviel, was dat de ar-

gumentatie voor de uitsluiting in de beginjaren van de revolutie nog positief

werd geformuleerd. Het behoud van het kerkelijk bestel werd met nadruk gepre-

senteerd als waarborg voor de morele gemeenschap van het vaderland, waartoe ook

de katholieken behoorden. Het was duidelijk niet de intentie de katholieken te

kwetsen, misschien ook omdat men toen nog wat hoopvoller was hen uit handen

van de tegenpartij te kunnen houden. In de jaargangen en bladen uit de tweede

helft van de tachtiger jaren was de toon echter resoluter en botter. Vooral in 1787,

onder invloed van de politieke successen die de katholieken toen behaalden,

draaide de verdediging van de handhaving van de ongelijkwaardige positie van de

dissenters op volle toeren. Niet meer op grond van het eensgezinde vaderland,

maar vanuit de grimmige stelling dat politieke gelijkschakeling van alle gezind-

ten en dus ook van de katholieken, de ‘uitroeiing’ zou betekenen van de heersende

gereformeerde godsdienst. De toon die auteurs van de meer volkse geschriften aan-

sloegen was van meet af aan provocatief en soms ronduit extreem, bijvoorbeeld

waar men schermde met jezuïetische complotten. Op de consequenties van poli-

tieke uitsluiting van de katholieken werd in het geheel niet ingegaan.

In het verlengde van dit laatste kan worden vastgesteld dat in beide typen bla-

den het antipapisme functioneerde als een retorische figuur waarmee men de po-

litieke tegenstander zwartmaakte, veel meer dan als een aanval op de katholieken

(of de jezuïeten). Dat gold dan weliswaar niet voor geschriften van Luzac, maar wel
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voor die van Van Goens, Berkheij en Turnbull de Mikker. Een paar keer heb ik in

het voorbijgaan uit pamfletten geciteerd. Ik ben op dat genre niet dieper ingegaan,

maar zeker is dat het ook daar pittig, zo niet militant, toe kon gaan. Ook voor pam-

fletten lijkt te gelden dat de botte bijl vaker voor patriotten dan voor katholieken

werd gehanteerd. Zo kenschetste een pamfletschrijver de patriotten als moderne

varianten van de ‘Westerschen antichrist’, omdat zij, net als de paus van Rome, zich

geen rekenschap gaven van Christus en zijn bevelen. Als door satan gezonden vij-

anden trachtten zij de door de soeverein gewettigde Dordtse leer te verdringen om

zichzelf, ‘het stelzel van armyn, der wederdoopers, geestdryvery’, en ‘zulk soort, ja,

de roomsche’ te doen aanbidden.61 Pamflettisten benutten de creatieve vrijheid van

het genre en zochten doelbewust de grenzen van het betamelijke op.62 Hun werk-

wijze kwam daarmee dicht bij die van een schrijver als Turnbull de Mikker, maar

stond veraf van de doelstelling van maatschappelijk verantwoordelijk ingestelde

journalisten als Van Goens, Luzac en Berkheij. De wijze waarop het antipapisme

zich in de diverse bladen manifesteerde, kan niet los worden gezien van de toen-

malige politieke actualiteit, maar klaarblijkelijk was ook de lezersdoelgroep erop

van invloed.
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5

bataven en orangisten 

over het katholicisme en de katholieken en 

de scheiding van kerk en staat, ca. 1796

De negentiende-eeuwse cultuurhistoricus Conrad Busken Huet was fel gekant

tegen het liberalisme van zijn tijd en ook, heel consequent, tegen de patriotten die

er naar zijn mening de wegbereiders van waren. Hij verfoeide hen omdat zij de

breuk hadden teweeggebracht met het door hem zo opgehemelde oudvaderland-

se verleden. Vermoedelijk uit wrevel over de in zijn ogen nivellerende invloed van

de Fransen schreef hij: ‘Een deel onzer vaderlandsche patriotten […] was ingeno-

men met de revolutie, ook omdat zij haar als de natuurlijke bondgenoot en bevor-

deraarster van hun eigen antipapisme beschouwden’. Zonder hierop verder door

te gaan poneerde hij de fraai geformuleerde stelling: ‘vele keezen waren geuzen’.1

Hoewel Busken Huet nog altijd veelvuldig wordt aangehaald, beklijfde deze be-

wering in elk geval niet. Moderne historici – Van Sas voorop – bezien de Bataafse

tijd juist vanuit het perspectief van het overwinnen en verzoenen van tegenstel-

lingen, politieke maar zeker ook religieuze.2 Hoe verschillend de Bataven ook over

het proces van staats- en natievorming dachten en hoe hoog de conflicten daar-

over ook opliepen, zij vonden elkaar in een gemeenschappelijk religieus besef,

door Joost Rosendaal betiteld als ‘oecumenisch christen-radicalisme’.3

Gedurende de Bataafse jaren werden de in de patriottentijd ontwikkelde denk-

beelden over volkssoevereiniteit en de inrichting van de staat en maatschappij in

praktijk gebracht. In 1796 zette men een cruciale stap. Na vele uitgebreide debat-

ten, waarin men aansloot bij de al langer gaande discussie over de privatisering van

de godsdienst, scheidde de Nationale Vergadering per decreet op 5 augustus van

dat jaar de kerk af van de staat: ‘Er kan, of zal geen bevoorrechte noch heerschen-

de kerk in Nederland meer geduld worden’.4 Dit eerste artikel van het ontwerp

van een constitutie voor de Bataafse Republiek impliceerde gelijke behandeling

van alle burgers, los van hun kerkelijke achtergrond. Staatkundig gezien werden

de katholieken nu als gelijkwaardige burgers geaccepteerd. 

Hoewel de scheiding van kerk en staat de godsdienst tot een privéaangelegen-

heid verklaarde, verdween deze daarmee nog niet definitief achter de voordeur.

Kerk en godsdienst waren geen inwisselbare begrippen. Nog steeds, beter gezegd:

meer dan ooit, gold dat een burger geen goede burger kon zijn als hij of zij niet ook
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een vroom christen was. Binnen een kerkelijk neutrale staat, waarin de overheid

zich niet met de onderling verschillende leerstellingen bemoeide, kwam, zoals

Agatha Deken het verwoordde, het ‘innerlijkst verbond’ tussen de rechten en

plichten van de burger en christen optimaal tot zijn recht. Een ‘wijs gouverne-

ment’ bevoordeelde niet één kerk ten nadele van de andere, maar liet alle christe-

lijke gezindten de vrijheid God te dienen in overeenstemming met hun geweten

en hield altijd in het oog: ‘de gevoelens zijn vrij, geensins de daaden. Daar het niets

van ons eischt, dan dat wij nuttige ingezetenen, en goede burgers zijn’.5 De kerken

begrepen dat hun nieuwe werkterrein zich verlegde naar het morele vlak, en aan-

vaardden de taak de gelovigen op te voeden tot aan het vaderland loyale burgers.6

Ook de beelden die van de gemeenschap binnen de culturele context werden

gecreëerd om de natiestaat in wording te legitimeren waren en bleven gericht op

het tot stand brengen van een sociale en religieuze cohesie, die nadrukkelijk ook

de katholieken omsloot. In Tilburg organiseerde de Vaderlandsche Sociëteit een alle-

gorische optocht die de gelijkheid van de godsdiensten uitbeeldde. Een jonge in

het wit geklede vrouw met een wierookvat in haar hand leidde een Turk, een Jood,

een Moor en een Christen naar het altaar, waar zij door de Deugd en de Verlich-

ting verder gevoerd werden tot het voetstuk van de Vrijheid om elkaar daar ver-

volgens plechtig de Broederhand te geven.7 Ook spectatoriale geschriften van de

late jaren tachtig en negentig, die wat meer gepolitiseerd waren dan hun voor-

gangers, benadrukten de principes van verdraagzaamheid en gelijkheid. Zo riep

De Menschenvriend in 1797 alle ‘christen landgenoten’ op om voortaan de katholie-

ke ‘medebroederen’ eerbiedwaardig te behandelen: ‘Geen trotsche verdraagzaam-

heid rekt meer den keten, waar wy onze anders gevoelenden broederen kluister-

den (…). Minzaam bieden wy de hand aan onze roomschgezinde medebroederen;

wy eerbiedigen hunne altaren, waar voor zy, onzen eeuwig gezegenden Jesus aan-

bidden’.8 Zeven jaar eerder klonk de boodschap van De Menschenvriend ambivalen-

ter. Ook in 1790 vroeg het protestantse burgers al tolerantie en respect op te bren-

gen tegenover hun katholieke natiegenoten, maar het blad benadrukte toen

tevens dat dit nog niet betekende dat zij ook hun geloof hoefden goed te keuren.

Knielde een ‘roomschgezinde medeburger’ voor een kruisbeeld neer, zie daar dan,

zo luidde het advies, de ‘zinnelykheid’ van in, maar: ‘dank gy den god der natuur

voor het licht, dat over uw verstand opging!’9 De Nederlandsche Spectator liet in een

aflevering uit 1794 ‘Maarten Verdraagzaam’ aan het woord. In zijn dorp waren de

katholieken in de meerderheid en de dominee verkeerde met hen op goede voet.

Was dat wel zuivere koffie? Ja, luidde het antwoord van de spectator: 

102

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 102



[…] in eene maatschappelyke samenleeving is het algemeen verdrag de

eenige grond van vertrouwen en welwillendheid; geene belydenis van

den roomschen, van den joodschen, of van andere godsdiensten, kan met

dit verdrag strydig wezen en waarom zouden wy dan die belyders, wan-

neer zy zich edel gedragen, niet als waarde medeburgers eerbiedigen en

liefhebben? 10

Elizabeth Wolff en Agatha Deken, wier oeuvre binnen het onderzoek naar het na-

tiebesef van de late achttiende eeuw geldt als ijkpunt bij uitstek van de gematig-

de christelijke Nederlandse Verlichting, bleven consistent in hun confessioneel

neutrale en juridische opvatting van het burgerschap. In hun Gedichten en liedjens

voor het vaderland (1798) pleitten zij voor gelijke rechten voor alle christenen, onder

wie zij nadrukkelijk ook de katholieken begrepen. In dezelfde bundel kwamen zij

op voor de burgerlijke gelijkstelling van de joden.11 Overal zag men tekenen van

toenemende onderlinge verbondenheid. Zelfs het hart van het ‘jonge roomsche

republikeinsche meisje’ klopte voor het vaderland, dichtte een almanakschrijver

enthousiast.12 Nu er voortaan alleen nog christenburgers in plaats van protestan-

ten en katholieken waren, ging men met elkaar een conflictloze toekomst tege-

moet, zo stelde menigeen zich voor:

Elk burger zal eerlang ’t genot der vrijheid smaaken,

En juichen in zijn heilrijk lot;

Geen roomsche of protestant hoort meer zijn denkwijs wraaken,

Elk dient en dankt den waaren God.13

De vrijheid van godsdienst zou inderdaad voorgoed het grondprincipe blijven

van de nieuwe natiestaat. Dat katholieken hun ‘denkwijs’ niet meer zouden ho-

ren ‘wraaken’, was echter niet meer dan wishful thinking. Het pakte anders uit. Ten

opzichte van de patriottentijd geven de jaren 1787-1800 zelfs een omgekeerde ten-

dens te zien. In patriotse ogen waren katholieken volwaardige vaderlanders, zij

het nog niet in burgerrechtelijke zin. Met de Omwenteling van 1795 werden ka-

tholieken voor de wet gelijkgesteld, maar juist rond deze periode begonnen voor-

standers van de revolutie steeds vaker lucht te geven aan morele bezwaren. 

Men was niet tegen het feit dat de katholieken gelijke burgerrechten kregen,

maar had er wel ernstige bedenkingen bij. Zelden kwamen dergelijke second

thoughts in de politieke weekbladpers terecht. In bladen als De Politieke Opmerker

(1795), De Advocaat der nationaale vrijheid (1795-1796), De Democraten (1796-1798) en De

Politieke Blixem (1797-1798) vormden vraagstukken omtrent de positie van het ka-
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tholicisme en de katholieken, anders dan eerder in de patriotse opiniepers, nauwe-

lijks een onderwerp. Hiervoor kunnen verschillende redenen worden genoemd.

In de eerste plaats stelden politieke journalisten de Republiek het liefst voor als

een gemeenschap van verdraagzame burgers en burgeressen. Of die burgers ka-

tholiek of protestants waren verklaarden zij voor volslagen irrelevant. Liever dan

het geloofsverschil moest de eenheid benadrukt worden, en als het even kon ook

vanaf de kansel. Predikanten die gewoon waren te fulmineren tegen de paapse mis,

zo schreef De Politieke Opmerker, moesten nu maar eens over de rechten van de mens

gaan preken.14 De politieke opiniemakers schreven nadrukkelijk voor het ‘Bataaf-

sche volk’, als een één en ondeelbare eenheid, en spraken hun lezers aan als ‘repre-

sentanten’, ‘democraten’ of ‘landgenoten’.15 In de tweede plaats ging de aandacht

van de politieke journalistiek uit naar vraagstukken die te maken hadden met het

tot stand brengen van een constitutie en een slagvaardige politieke organisatie.16

Voor zover men over godsdienstige kwesties schreef, gebeurde dat altijd vanuit een

politieke invalshoek. De morele dimensie van het burgerschap kwam zeker aan

bod, maar het accent lag dan eerder op vaderlandsliefde en bijvoorbeeld het be-

lang van historisch besef, dan op vroomheid.17 Uit De Democraten blijkt zelfs dat het

alom gepropageerde concept van de met religieuze waarden ingevulde bugerdeugd

soms ook van een meer sceptische kant bekeken werd. De redacteurs I.J.A. Gogel en

W.A. Ockerse hadden zo hun reserves. Degenen die het hardst riepen dat de gods-

dienst onmisbaar was voor de maatschappij omdat ze ‘goede en brave burgers’

vormde, waren tegenwoordig gelukkig ‘edelmoedig genoeg’ om deze rol aan ‘alle

godsdiensten of van de religie in ’t gemeen toe te staan’. Maar zij plaatsten de gods-

dienst toch vooral zo op de voorgrond om de politiek te overtuigen van het belang

van financiële overheidsteun aan de kerken, niet in de laatste plaats die van henzelf,

de gereformeerden. Voor de Democraten-redacteurs opende zich hier een ‘afgrond

van haat en partijschap’. Want ‘zal de roomsgezinde zich willen belasten voor hem,

die zynen eerdienst bespotlyk maakt en ongerymd noemt?’ en de ‘protestant voor

den geenen die hem als ketter veracht?’De scheiding van kerk en staat moest zo ra-

dicaal mogelijk worden doorgevoerd. Zolang elke ‘burger wel handelt; dat is, de

plichten, door de wet voorgeschreven, getrouw vervult’, was het de staat om het

even wat iemand nu precies geloofde.18

Voor deze studie bleken publicaties waarin de maatschappelijke actualiteit

hoofdzakelijk werd benaderd vanuit een cultureel of godsdienstig perspectief de

rijkste bron voor treffende citaten. En dat is hoe dan ook opmerkelijk. Want on-

danks de zojuist genoemde verschillen zijn er tussen politieke teksten enerzijds

en moraliserende en culturele teksten anderzijds eveneens allerlei inhoudelijke en

stijltechnische parallellen te trekken. Toch vonden de achtiende-eeuwers het bij
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antipapistische uitlatingen kennelijk nodig een duidelijk onderscheid te handha-

ven. Dit is des te intrigerender omdat politiek en cultuur in deze tijd nog geen

afzonderlijke, strikt van elkaar gescheiden werelden waren. Niet alleen waren de

verschillende genres nog niet zo scherp afgebakend – Gerrit Paape bijvoorbeeld

goot zijn politieke opvattingen bij voorkeur in de vorm van pseudo-autobiogra-

fische romans – ook de auteurs zelf bepaalden zich niet steeds tot een en hetzelf-

de métier. Bij politieke opinievormers en auteurs van literaire werken ging het

niet zelden om dezelfde personen. Ook dankzij de snelle machtswisselingen werd

er nogal eens heen en weer geschakeld tussen een politieke loopbaan en een schrij-

verscarrière. Dat de mores op de burelen van de culturele media van die van de

politieke verschilden, zal in de hoofdstukken vijf en zes duidelijk worden via on-

derzoek naar de algemeen culturele tijdschriftpers. 

Heel anders was het gesteld met de publicistiek van de tegenpartij. Een oran-

gistische weekbladpers vergelijkbaar met die uit de patriottentijd kwam gedu-

rende de Bataafse jaren niet van de grond. Mogelijk was de afwezigheid van de

stadhouder als subsidiegever hierbij een factor. Maar eigenlijk wilden orangisten

ook niet appelleren aan de publieke opinie – dat was in hun ogen al een zwakte-

bod en leverde veel problemen op, want in het toen vigerende klimaat werden

echt prinsgezinde teksten beschouwd als landsverraderlijk en vaak van de pers-

vrijheid uitgesloten. Anders dan de Bataafse patriotten, en anders dan in de tach-

tiger jaren, waren de stadhoudergezinde publicisten voor de verspreiding van hun

opvattingen aangewezen op incidentele uitgaven, zoals verhandelingen en pam-

fletten. Het genreverschil dat zich voordeed bij het Bataafs antipapisme, speelde

bij de orangisten een omgekeerde rol. Stadhoudergezinden ventileerden hun op-

vattingen juist overwegend in politiek-activistische geschriften: bij hen was het

antipapisme niet van morele of theoretische, maar van politiek-praktische aard.

De volgende paragraaf behandelt de patriotse perceptie van de revolutionaire

gebeurtenissen in de Oostenrijkse Nederlanden. Daarin zal zich een vooraankon-

diging van de omslag in de houding van de patriotten tegenover het katholicis-

me duidelijk manifesteren. 

de brabantse revolutie, 1789-1790 

Na de Pruisische invasie van 1787 weken duizenden patriotten uit naar de zui-

derburen. Een aantal van hen berichtte over de gebeurtenissen tijdens de Brabant-

se revolutie die zij in de jaren 1789-1790 meemaakten, tegen het gezag van de Oos-

tenrijkse keizer Jozef ii. In geschriften van deze ballingen ging het vaak over de
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godsdienst van het gastland, het katholicisme. De zich grotendeels in de open-

baarheid afspelende geloofsbeleving van de Brabanders en Vlamingen, de proces-

sies, omgangen en andere devotionele manifestaties, zetten Nederlandse schrij-

vers aan tot beschouwingen over de vraag of het katholicisme het moreel gehalte

van een gemeenschap eigenlijk wel ten goede kwam. Een groot contrast met de ja-

ren 1780-1787, toen de patriotten steeds de nadruk legden op de katholieken als

gelijke vaderlanders, maar aan de vraag in welk opzicht hun godsdienst daar een

behulpzame factor bij kon zijn – of juist niet – meestal stilzwijgend voorbijgin-

gen. Nu men de eigen verklaringen niet meer zo direct hoefde af te stemmen op

het aantrekken van steun onder de katholieken en men bovendien het excuus had

te schrijven over een andere katholieke cultuur, nam men geen blad meer voor

de mond. Joost Rosendaal en Jaques Baartmans analyseerden geschriften van bal-

lingen en stuitten op zowel positieve als negatieve oordelen. Soms ook op onver-

valst antipapisme, al kende de eerste historicus daar minder gewicht aan toe dan

de laatste. Rosendaal stelde dat de meeste vluchtelingen een vooringenomen hou-

ding tegenover katholieken afkeurden, omdat zij het in strijd vonden met de geest

van religieuze verdraagzaamheid.19 Mijns inziens steekt het anders in elkaar. De

tolerantie ging alleen op voor katholieken die naar protestantse maatstaven als

verlicht vielen te classificeren. En dat waren er maar weinig.

Kenmerkend was dat Nederlandse schrijvers in de Oostenrijkse Nederlanden

twee typen katholieken waarnamen. Geestelijken die net zo verstandig dachten als

zijzelf en de verlichte godsdienstpolitiek van Jozef ii steunden, en domme gelovi-

gen die voor de rede onbevattelijk bleven en in bedwang moesten worden gehou-

den. Het eerste type was sterk in de minderheid, maar gaf toch wel degelijk aan

dat ook het katholicisme verlichte en verdraagzame christenen kon voortbrengen.

In meerdere geschriften, vooral in die van Gerrit Paape, werden dergelijke ‘mens-

lievende’ geestelijken die kundig en vriendelijk over hun godsdienst spraken, ge-

presenteerd als een blijde ontdekking.20 Zij voldeden helemaal aan de criteria die

de protestanten aanlegden voor de morele burger. Misschien heeft het de patriot-

ten gesterkt in hun idee dat het mogelijk moest zijn dit type katholiek ook in Ne-

derland te creëren, met behulp van een grootscheeps beschavingsoffensief.

Maar ook het tweede, domme en bijgelovige type, behorend tot de meerder-

heid van de gelovigen, beïnvloedde de kijk op de eigen katholieken. Zij waren, zo

kon men nu vaststellen, ‘gelukkig godsdienstiger’ dan hun Vlaamse en Brabantse

geloofsgenoten.21 Volgens de anonieme auteur van Levenswyze en lotgevallen der Hol-

landsche Emigranten (1791) verkeerden de gelovigen in de Oostenrijkse Nederlanden

in een permanente staat van verblinde bijgelovigheid omdat hun kerkleiders nau-

welijks eisen aan ze stelden. De goede werken omvatten slechts minimale verplich-
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tingen. Wie geregeld een kerkdienst bezocht, zijn paternosters bad en af en toe eens

biechtte, kon zich al verzekerd weten van een plaatsje in de hemel. Onderzoek en

studie waren niet nodig. De uitbundige processies stimuleerden een al te feestelij-

ke stemming, waarna men meende vrolijk aan het bier te kunnen gaan. Deze hou-

ding stuitte niet alleen gereformeerden maar ook ‘verstandige roomsch-gezinde

Hollanders’ tegen de borst. Volgens de auteur moesten de katholieken onder de

ballingen bekennen dat zij ‘hun eigen godsdienst hier niet kunnen vinden’.22

Nederlandse patriotten schreven veelvuldig over de eenvoudige Brabantse en

Vlaamse katholieken. Er waren er die de nadruk legden op wat zij zagen als bijge-

lovigheid: blinde volgzaamheid, fanatisme, kinderlijke aanbidding van beelden

en heiligen, onnozel geloof in wonderen, onverdraagzaamheid tegenover anders-

denkenden. Zelden echter vonden Nederlandse patriotten de devotie van de be-

volking alleen maar slecht. Positief en bijzonder vond men de religieuze toe-

wijding, en de eerbied in de kerken. Ook wilde men soms best aannemen dat

processies en beeldenverering verantwoorde middelen konden zijn om tot op-

rechte vroomheid te komen.23 Zelfs al ging het, zoals een zegsman van Gerrit Paa-

pe het formuleerde, om ‘aperijen’, dan nog kweekten ze ontzag voor God en kon

de woeste en driftige mentaliteit van het gemeen worden beteugeld.24

Het wezenlijke probleem lag niet bij de gelovige leken. Unaniem en krachtig

veroordeelde men dat de devotie mensen kwetsbaar maakte omdat deze mis-

bruikt kon worden voor politieke doeleinden. Volgens Nederlandse patriotten

waren de geestelijken, gunstige uitzonderingen daargelaten, de aanstichters van

het verzet tegen de keizer. Deze wilden diens kerkelijke hervormingen ongedaan

maken, herstel van hun privileges, of nog erger, waren uit op een dictatuur van

theocratische snit. Om het volk te mobiliseren gebruikten zij religieuze manipu-

latietechnieken, en zouden zij grote menigten gelovigen op de been brengen door

votiefmissen, processies, wonderen en openbare gebedsdiensten als novenen.25

Toen de geestelijken, als medestanders van de Statisten onder leiding van Hein

van der Noot, in conflict kwamen met de door Jan Frans Vonck aangevoerde de-

mocratische vleugel van de revolutionaire beweging, was de keuze voor de Ne-

derlandse patriotten dan ook snel gemaakt. Zij namen afstand van de partij die

volgens hen van religie en politiek een gevaarlijke cocktail maakte en kozen de

kant van de ‘vonckisten’.26

In feite conformeerden de ballingen zich aan het ter plaatse vigerende anti-

klerikalisme, maar in hun geschriften was dit vaak vervlochten met antipapistisch

getinte uitvallen. Dit gold voor Clara Cornelia van Eijck, die in haar Gents journaal

(1790-1791) schreef bang te zijn dat fanatieke priesters de Brabanders klaarstoom-

den om de protestanten te vermoorden.27 Luchtiger getoonzet, maar niet minder
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serieus, waren de antipapistische fulminaties van Gerrit Paape. In het voorbericht

van het vierde deel van zijn in briefvorm geschreven autobiografische roman 

de Hollandsche wijsgeer in Braband (1788-1790) liet deze rasprovocateur zich kennen als

de 

Man, die de houten en steenen heiligen en derzelver bespotlijke ver-

eerders met een vrolijk, en zomtijds met een beschimpend oog beschou-

wen durfde, en zulke in een licht voor zijne geweezen landgenooten

plaatsen, als deeze bewierookte poppen verdienden!28

Paape was niet alleen gekant tegen dogmatische katholieke geestelijken. Voor en

na zijn vlucht schreef hij met enige regelmaat ook over zich misdragende domi-

nees. Als verlicht denkend persoon was hij wars van alle gezagsgeloof. Zoals de

meeste laat achttiende-eeuwse auteurs matigde hij zijn toon wanneer hij schreef

over de sociale omgang met individuele katholieken. In zijn autobiografie Myne

vrolyke wysgeerte in myne ballingschap sprak hij wijze woorden over de vrouw van zijn

vriend Thomas, die op haar sterfbed een katholieke zegen wenste. Paape vond dat

best en ergerde zich aan het domineesgedram.29

Paape was een van de auteurs die via literair vormgegeven gesprekken graag

wees op het bestaan van verstandige katholieken. Zij waren precies zo verlicht als

Jozef ii voor ogen stond. Paape stelde ze voor als roependen in de woestijn, maar

ook als een inspiratiebron voor de toekomst.30 Aan de andere kant van het spec-

trum van de gelovigen bevonden zich de kloosterlingen. Zij behoorden, zo stelde

de schrijver bij monde van een fictionele pater, tot het ‘domme gemeen’. Om mon-

nik te worden moest men haat tegen de mensheid voelen, een bijgelovige geestdrij-

ver zijn en het gezond verstand volledig uitbannen.31 Na zijn vlucht naar Frankrijk,

volgens Paape gevolg van de vervolgzucht van de Brabantse geestelijkheid, kreeg

zijn toen steeds sterker wordende neiging tot antimonasticisme tevens scabreuze

trekken en haalde hij bijvoorbeeld aloude clichés als seks met biechtelingen en

zichzelf prostituerende nonnen van stal.32 Hierin was hij niet uniek. Frederik

Christoffer Hermannus de Wolff van Westerrode liet zich tijdens een etentje in het

vluchtoord Sint-Omaars ontvallen, dat wie een nonnenklooster bezocht, er goed

aan deed een ‘half dozijn lullen’ mee te nemen, want het was wel duidelijk dat de

‘papen de begijnen naaide’. Toen een katholieke tafelgenoot tegen dit soort praat

bezwaar maakte, volgde erop een fikse vechtpartij.33 Paapes bezwaren waren van

politieke aard. In zijn ogen waren kloosters ‘broeinesten van vooroordeelen, bijge-

loof, dwaasheeden en ondeugden’. Met het Franse regeringsbesluit deze ‘verblij-

ven der huichelarij’ af te schaffen stemde hij dan ook volmondig in.34
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Voor reacties op de Brabantse revolutie werd soms ook plaats ingeruimd in de

in Nederland verschijnende tijdschriften.35 Een enkele keer vormde de omwente-

ling in de Oostenrijkse Nederlanden ook het onderwerp in de zogenaamde apo-

litieke spectatoriale pers. Voor het te Dordrecht anoniem uitgegeven blad De Ant-

woorder was het aanleiding voor een uitvoerige uiteenzetting over de vraag ‘Wat is

bijgeloof?’ De Antwoorder (1792-1794), die naar eigen zeggen reageerde op vragen,

opgeworpen door het Leidse blad De Vraag-Al (1791-1796), ging in op de kwestie

wat ‘Heintje’ van der Noot betekende voor de Brabanders, om het verschijnsel

bijgeloof  ‘in zijne volste uitgestrektheid te doen kennen’. Deze hadden volgens

deze spectatorschrijver, met hun afwijzing van de politiek van Jozef ii, een unie-

ke kans laten lopen het gezond verstand te laten regeren. De jozefistische maat-

regelen waren erop gericht het bijgeloof uit te roeien, door onder meer het vernie-

tigen van de schadelijke en nutteloze kloosters en de afschaffing van belachelijke

en kostbare processies.36 De katholieke kerk verdiende geen verdediging. Dit in-

stituut stond voor geloof aan ‘kinderagtige en zomtyds ergerlyke fabelen’, het op-

leggen van ‘zotte penitentiën voor de zonden die men zelf onder de boetedoe-

ning opnieuw pleegde’ en het ‘vetmesten’ van de geestelijkheid die door middel

van de biecht ‘volstrekt meester van alle geheimen was’. Als toppunt van bijgeloof

beschouwde De Antwoorder het moment waarop de Brabantse volksmassa’s het por-

tret van de voorvechter van deze bijgelovige godsdienst, Van der Noot zelf, op de

borst speldden en in processies ronddroegen.37

‘weinig of geen waare verstandige luiden’

Ten tijde van zijn ballingschap in Frankrijk vervaardigde Gerrit Paape de brieven-

roman Republikeinsch speelreisje van Vrankryk naar Holland. Ook dit is een voorbeeld hoe

patriotse afkeer van het katholicisme na 1787 naar de oppervlakte kwam, terwijl het

tegelijk toonde dat ook Nederlandse katholieken niet langer gespaard bleven. Het

doel van de roman was steun te betuigen aan de initiatieven van H.W. Daendels de

Republiek aan te vallen.38 Paape lijkt de generaal en zijn Franse hulptroepen een in-

schatting te willen bieden van de te verwachten Nederlandse reactie. Een van de

brieven wijdde hij geheel aan de vraag welke ‘uitwerking de afschaffing van de open-

bare godsdienst in Frankrijk op de gemoederen der Nederlanders hebben zal’.39 De

Fransen hoefden er niet op te rekenen dat hun godsdienstpolitiek, in het bijzonder

de ‘vernietiging van de uitwendige vertooningen en plegtigheeden’, steun zou on-

dervinden van de katholieken in Nederland. Volgens Paape was het algemeen be-

kend, niet in de laatste plaats bij de ballingen, dat zij veel bijgeloviger waren dan de
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Fransen. Onder hen konden ‘weinig of geen waare verstandige luiden gevonden

worden, ten minsten weinig of geen, die zig als de zoodanigen, in ’t openbaar doen

kennen’.40 Brave en onbevooroordeelde lieden, die de Franse hervormingen niet on-

der het vergrootglas van hun eigenbelang zouden beschouwen, bestonden, maar

‘deeze weinigen, die zwygen zullen en stille zyn, betekenen niets, met betrekking

tot den grooten hoop, die wy alleen in aanmerking moeten neemen’.41

antipapistische retoriek ter legitimatie van 

de scheiding van kerk en staat

De oorlogen, oneenigheden, twisten, vervolgingen zijn bekend, welken

de pausen, en de geestlijkheid, in alle waerelddeelen, maar bijzonderlijk

in Europa, aangeblaazen hebben, tusschen koningen, en onderdaanen:

het is bekend, door welke schandelijke middelen, en daaden, de pausen,

hunnen aanhang, kerkelijke magt, en gezag, over de geheele aarde heb-

ben trachten uittebreidden, en hoe gelukkig zij, wegens de domheid, en

barbaarschheid der volken, daarin geslaagd zijn!42

Waar men betoogde dat de overheid zich voortaan terughoudend moest opstel-

len ten opzichte van de kerkgenootschappen en vice versa, gebeurde dat zelden

zonder eerst te stellen dat uit het handjeklap tussen de paus en allerlei wereldlij-

ke vorsten de vreselijkste onheilen waren voortgekomen. Dat het katholicisme

verantwoordelijk was voor alles wat er in de historische betrekkingen tussen kerk

en staat fundamenteel fout was gegaan, gold als een axioma. Maar ook het protes-

tantisme trof blaam. Volgens de (anonieme) auteur van bovenstaand citaat on-

derscheidde de heerschappij van de protestantse geestelijkheid zich uiteindelijk

nauwelijks van de ‘verbaazende, magt der pausen, en der roomsche geestlijk-

heid’.43 Dit was ook de visie van de Leidse remonstrantse predikant Cornelis Rog-

ge, zoals hij die verwerkte in een pleidooi voor de scheiding van kerk en staat, ge-

richt tot de Nationale Vergadering. In een ver verleden had de nauwe vereniging

van kerk en staat nog wel meegewerkt aan de beschaving en verlichting van de

toen aan ‘zinlyke driften’ overgeleverde volken. Sinds de ‘vroegste kristeneeuwen’

was het echter een ‘allergevaarlijkst en allerverderfelijkst werktuig’ geweest in de

handen van ‘geestelijke en wereldlijke dwingelanden’. Ook nadat het ‘gothisch

gebouw des bijgeloofs’ omver was gehaald en op de puinhopen de tempel van de

ware godsdienst was gesticht, hield de geestelijkheid het mensdom door dom-

heid en bijgeloof in bedwang.44 Het was dus alleszins gerechtvaardigd indien de
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overheid zich voortaan terughoudend opstelde ten opzichte van de kerkgenoot-

schappen en omgekeerd. Volgens Rogge had het geen zin het ‘protestantendom’

op de geestelijke troon te zetten en met geweld te handhaven, om de dwingelan-

dij van Rome te voorkomen. Hiermee reageerde de remonstrantse voorman op

een door Hiëronymus van Alphen drie jaar eerder gepubliceerd pamflet, waarin

deze voorspelde dat de scheiding van kerk en staat zou leiden tot de ondergang

van het protestantisme en de burgerlijke vrijheid.45

Een argument dat Rogge ter verdediging van de scheiding tussen kerk en staat

in stelling bracht, was dat zij een dam opwierp tegen het ontstaan van een katho-

liek machtsoverwicht. De maatregel zou de positie van het protestantisme en de

vrijheid van de burgers gegarandeerd veilig stellen. Als de heersende kerk was af-

geschaft, zou het voor de katholieke kerk immers zinloos worden die positie nog

langer te ambiëren. In zijn politieke spectator De Republikein nam de remonstrant

en patriot Jan Konijnenburg een betoog op van dezelfde strekking. Het afscheid

van het principe van een heersende kerk had als groot voordeel dat het voor eens

en altijd een einde maakte aan de mogelijkheid dat de katholieke kerk voor zich-

zelf de status van de gereformeerde kerk zou opeisen. Zolang werd vastgehouden

aan een bevoorrechte kerk, zouden de katholieken de concurrentiestrijd met de

gereformeerden nooit opgeven. Dat zij die strijd ook nog konden winnen was een

reëel gevaar, ‘dewijl hun getal zeer groot is’. Bovendien waren zij extra gemoti-

veerd omdat zij de kerkelijke goederen wilden terughalen, die het ‘gereformeerd-

gezinde staatsbestuur’ hen in vroeger tijden ‘ontweldigt’ had. Het was alleszins

denkbaar dat de katholieken, zodra zij in de Vergadering van Holland, of enige an-

dere provincie, de meerderheid zouden halen, hun godsdienst tot de heersende

zouden verklaren. Voor de onderhoudskosten van hun eredienst lieten zij dan

vast en zeker de gereformeerden opdraaien.46

Groot pluspunt van de scheiding van kerk en staat was met andere woorden,

dat het de Republiek beveiligde tegen het doorslaan van de machtsbalans in ka-

tholieke richting. Dit argument zou kunnen worden geïnterpreteerd als een ma-

nier om de angel uit de contraretoriek te halen. Maar er stak meer achter. Als re-

monstranten waren Konijnenburg en Rogge de grootste pleitbezorgers van een

samengaan van alle protestantse denominaties, om als ongedeelde kerk het va-

derland een solide godsdienstige basis te geven. In hoofdstuk zes over de Vader-

landsche Bibliotheek zal blijken dat het katholicisme daarbij bewust – ook op grond

van antipapistische motieven – op afstand werd gehouden. De remonstranten

kunnen hoe dan ook als een belangrijke bron van het Bataafse antipapisme wor-

den aangemerkt. De spectators De Denker en Bijdragen van het menschelijk geluk van res-

pectievelijk Abraham van der Meersch en Jan Konijnenburg getuigden daarvan.
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Dit gold in nog veel sterker mate het tijdschrift Lektuur bij het ontbijt en de thetafel

(1804-1807). Volgens de redacteur Paulus van Hemert was een keuze voor Rome op

het infantiele af: 

Het catholicisme schikt zig eigenlijk alleen voor menschen van geringe

geestvermogens, of van weinig beschaafdheid, die, gelijk kinderen, den

leiband behoeven, en door gezag moeten gevoerd worden op den weg

der veredeling.47

‘kan een republiek met de vrije oefening 

van den roomschen godsdienst bestaan?’

In de vele malen herdrukte politieke verhandeling: ‘In welke zin kunnen de men-

schen gezegd worden gelijk te zijn?’ (1793), die de status verwierf van een hand-

boek voor de patriotten, verschafte de latere voorzitter van de eerste Nationale

Vergadering, Pieter Paulus, de mensenrechten van een christelijke basis. In sa-

menhang daarmee verdedigde hij invoering van een volledige godsdienstvrijheid

en het rechtsbeginsel van de verkiesbaarheid van alle burgers tot alle ambten en

bedieningen. De boodschap aan de katholieken was tweeslachtig. Enerzijds dien-

den zij als gelijke burgers te worden geaccepteerd. Anderzijds omschreef Paulus

de katholieke hiërarchie als een: ‘onafhanglyk lighaam van geestlyke dwingelan-

den’, die namens Jesus Christus op aarde een ‘schier onbegrensde magt vorderden

en oefenden’ en een kerkheerschappij invoerden, die niets dan trotse en onbarm-

hartige overheersing en dwingelandij voortbracht.48

Met de scheiding van kerk en staat zagen de patriotten zich geconfronteerd

met het probleem dat zij nu tolerantie moesten betonen tegenover een kerk, die

volgens hen dat beginsel niet aan anderen toestond. Zij waren huiverig rechten te

geven aan een godsdienst die met die vrijheid de vrijheid van andere burgers zou

kunnen beletten. Maar óók als zij van haar nieuwe positie geen misbruik zou ma-

ken en zich slechts beperkte tot de aan de kerken toegekende taak de gelovigen

moreel op te voeden, was het nog maar helemaal de vraag of een zo moreel gecor-

rumpeerde godsdienst een dergelijke vrijheid kon worden toegestaan. De gema-

tigd-orthodoxe Utrechtse patriot Jodocus Heringa verwachtte er weinig van. In

een uit 1795 daterende dank- en biddag leerrede, een type preek bedoeld een be-

sef van nationale eenheid onder de gelovigen te bewerkstelligen, benadrukte hij

de noodzaak de verlichte natie te vestigen op een algemeen christendom. Over de

haalbaarheid van dit ideaal was Heringa echter pessimistisch. Volgens hem vorm-
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de de katholieke kerk een obstakel in de voortgang van de Verlichting. Voor de

burgers was het van essentieel belang om in zaken van godsdienst te kunnen ge-

loven en belijden wat hun na eigen onderzoek als waar voorkwam. Dat recht werd

de katholieken ontzegd. Zolang de ‘predikers van het bijgeloof’ de tirannen op

hun wankelende stoelen bleven steunen, en de wereldlijke machten de ‘vermolm-

den stoel van den ouden man te Rome’ nog schraagden, was en bleef een christe-

lijke natie volgens Heringa een utopie.49

De vraag of het katholicisme in de nieuwe seculiere Republiek de vrijheid kon

worden toegestaan haar eigen intolerante dogma’s in praktijk te brengen, met als ri-

sico dat ze die ook aan niet-katholieken zou opleggen, komt uitvoerig aan de orde

in een nooit uitgegeven manuscript van Elizabeth Wolff en Agatha Deken. De tekst

behoort bij hun Geschrift eener bejaarde vrouw (1802); het dateert van rond 1795 en werd

getranscribeerd en toegelicht door André Hanou.50 De schrijfsters maken de pro-

blematiek inzichtelijk via een opvoedkundig tafelgesprek, waarbij Mietje, een meis-

je van zeventien, samen met haar vriendinnetjes luistert naar argumenten die af-

wisselend door haar ouders en een familievriend naar voren worden gebracht. De

laatste betoont zich een fel tegenstander van de ongelijke behandeling van de katho-

lieken. Het was onrechtvaardig dat zij buiten het land- en staatsbestuur waren ge-

sloten, terwijl zij zo dapper hadden meegevochten tegen de Spanjaarden. Vanuit de

zestiende-eeuwers bezien viel het nog wel te begrijpen, want die moesten nu een-

maal kiezen uit vervolgen of zelf vervolgd worden. Maar in de moderne, ‘bedaarde’

tijd, waarin het de bedoeling was dat ‘alle secten’ elkaar als vrienden en burgers be-

schouwden, was het eerlijker het ‘vrij geweten’ ook in ‘zijne rechten’ te handhaven.

Het was volstrekt achterhaald dat men slechts de keuze had tussen lidmaat worden

van de gereformeerde kerk of afstand te doen van zaken waar men als burger een

natuurlijk recht op had. Katholieken hoefden niet dankbaar te zijn dat de regering

hen vrijheid van geweten schonk, integendeel. Als burgers hadden zij het ‘wettigst

recht’ om vrijheid van godsdienst te eisen. Wanneer de vader het woord neemt, kan-

telt het verhaal. Ook hij meent dat ‘een republiek gegrond op gelijkheid en rechten’

een dominante kerk uitsluit. Maar niet ten koste van alles. De kans bestond dat het

verlenen van rechten aan de katholieken zou leiden tot de ondergang van de Repu-

bliek. Het struikelblok was dat de godsdienst die zij aanhingen ‘vervolgziek’ was, en

dat bovendien was ‘uit principe’. Dan mengt de moeder zich in het gesprek:

De groote vraag en van wiens beslissing alles dunkt mij afhangt, blijft

dan deeze: Kan een republiek met de vrije oefening van den roomschen

godsdienst bestaan? Is de godsdienst voor haar berekend? Is vrijheid van

godsdienst, met gemoedelijk vervolgen om den godsdienst overeen te
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brengen? Kan men, als men het hoogste gezach over alles toeschrijft aan

den bisschop van Rome, getrouw zijn aan de wetten eener vrije en

(on?)afhangelijke republiek? 51

De nieuwe overheid mocht dan willen toestaan dat de katholieken hun plechtig-

heden konden verrichten onder voorwaarde dat zij die van de andere gezindten

niet stoorden, maar de katholieke kerk ging nog altijd uit van het leerstuk, dat

men alle godsdiensten die strijdig waren met haar stellingen moest verdelgen.

Terwijl de patriotten in de jaren tachtig en Henricus Berendtzen in de jaren zeven-

tig, in tal van geschriften tegengas hadden geboden aan de – bij Justus van Effen

en ook bij vele tijdgenoten aanwezige – beduchtheid dat de katholieken loyaler

waren aan de paus dan aan het gezag van hun eigen land, stellen Wolff en Deken

de kwestie van de dubbele loyaliteit opnieuw ter discussie. De vader meent dat

het voor priesters onmogelijk was om getrouwheid aan het vaderland te beloven

omdat zij volgens hun gewetensplicht gehoorzaam dienden te zijn aan de wetten

van Rome. De ‘bestuurders eener democratische republiek’ moesten daarom de

‘magt der roomsche kerk zo verstandig bepaalen, dat zij daar niets van hebben te

duchten’ en de vader weet precies hoe: 

Zij moeten der zelver belijders verpligten om ’s lands wetten als hoogste

te eerbiedigen; en in gevalle zij, door hunnen daaden, overtuigend, too-

nen, dat zij hooger meer verbindende wetten volgen, hen straffen als

slegte burgers, die het er op toeleggen, om hun vaderland te bederven.

Dit is geen vervolgen; dit is wetten handhaven.52

In feite is dit voorstel om het systeem te beschermen tegen elementen die het on-

dermijnen, niets anders dan een algemeen democratisch uitgangspunt dat ook

vandaag nog geldt. Wolff en Deken waren, evenals bijvoorbeeld Paape, tegen kle-

rikalisme, dat zij ook in de protestantse orthodoxie verafschuwden. Ook van ju-

ridisch gemotiveerd antipapisme is geen sprake. De vader onderschrijft dat ‘ieder

burger verkieslijk moest zijn voor alle posten en plaatsen’. Maar de tolerantie die

de ene hand hier aanbiedt, neemt de andere hand gedeeltelijk weer weg. Dat ge-

beurt in het tweede deel van het voorstel, waarin de vader stelt dat een republiek

zonder deugd en goede zeden geen standhoudt:

Wat men ook voorgeve, de burgerlijke deugden, de heiligste pligten der

maatschappij zijn nooit in veiligheid indien men de oorspronkelijke

christelijken godsdienst niet te hulp roept. 53
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Gepleit wordt voor innerlijke vroomheid als morele basis van burgerschap en

daarin schuilt mijns inziens het antipapisme. De schrijfsters laten de vader na-

melijk beargumenteren dat de ‘eenvoudigen zuiveren godsdienst’, die de gewe-

tensfunctie van de burgers moest reguleren, alle uiterlijke vormen van godsdienst

uitsloot. Voor katholieken betekende dit dat zij een belangrijk deel van hun reli-

gieuze identiteit moesten afleggen. De vrijheid van godsdienst was er niet voor be-

doeld de processie- en bedevaartscultuur te laten opleven. Uiterlijke devotie leid-

de de aandacht af van ‘zijne heilige bedoelingen’, werkte alleen op de zinnen en

liet de gebreken van het hart onaangeroerd. De vader besluit met een krachtig

‘nee’ tegen het voortbestaan van een bevoorrechte kerk, maar stelt tegelijkertijd

onder geen beding te willen toestaan dat onder de vlag van godsdienstvrijheid

het bijgeloof door dwaase, ergerlijke ommegangen het volk verblinde, en

den aandagt aftrok van den eenvoudigen godsdienst in het evangelie ge-

leert, wijl het gezond menschen verstand alle zulke ongerijmde vertoon-

ingen verwerpt.54

De wens om de uiterlijke tekenen van het katholicisme uit de openbaarheid te

houden strookte met het door Wolff en Deken bewonderde beleid van Jozef ii. Hier

was de processie- en bedevaartcultuur zo goed als uitgestorven; de katholieken

moesten ervoor naar het buitenland. De vrees bestond dat de scheiding van kerk

en staat daarin verandering zou brengen. Wat Wolff en Deken bij monde van Mie-

tjes vader voorstonden, gebeurde in 1796 daadwerkelijk. In het verlengde van de

scheiding van kerk en staat kondigden de Bataafse politici meteen ook maatrege-

len af tegen openbare godsdienstige plechtigheden. Zo werd het verboden om op

straat kerkelijke kledij dragen. Dit gold behalve voor het priestergewaad ook voor

de bef en mantel. Toch was dat een beetje om de schijn van gelijkheid op te hou-

den, en ingegeven door de overtuiging dat het beter was het katholieke geloofsle-

ven van de straat te weren omdat het aanleiding tot conflicten zou geven.55 In een

speciaal voor het Teylers Godgeleerd Genootschap geschreven verhandeling over

de ‘invloed van het burgerlijk bestuur op godsdienst en zaken van godsdienst’ uit

1797, schreef de remonstrant en Bataafs bestuurder Boudewijn van Rees dat de be-

perkende maatregelen slechts tijdelijk waren. De noodzaak daartoe zou op den

duur verdwijnen, want hij verwachtte dat de katholieken uiteindelijk zouden in-

zien dat uiterlijk vertoon niet bij de ware ‘godsverering’ paste.56 Godsdienstvrij-

heid sloot weliswaar ook openbare processies en andere rituelen in, maar omwille

van de openbare rust toch liever buiten de nationale grenzen dan op Nederlands

grondgebied.57 De wetgeving rondom de processiecultuur werd dan ook voor lan-
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delijke en plaatselijke politici een langlopend hoofdpijndossier. In de praktijk vat-

ten de katholieken hun pas verworven rechten ruimer op dan de politici voor ogen

stond. Al meteen in 1796 organiseerden zij in de provincies Utrecht, Gelderland,

Noord-Brabant en in Twente plechtigheden buiten de muren van hun kerkge-

bouwen.58 Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen namen de Bataafse be-

stuurders in de eerste Staatsregeling van 1798 een hernieuwde, stringentere maat-

regel op. Daarbij werd bepaald dat het, om de openbare orde niet te laten verstoren

door de ‘uiterlijken eerdienst’, aan niemand was toegestaan om in het openbaar

godsdienstig actief te zijn. Processies, bedevaarten, klokluiden en andere vormen

van openlijke godsdienstbeoefening werden verboden. De regeling van 1805 was

beknopter, maar die van 1806, met de regering van koning Lodewijk Napoleon,

sloot weer aan bij die van 1798. De overheid zocht hiermee een oplossing voor de

conflicten waartoe de processieoptochten, vaak begeleid door militairen, steeds va-

ker leidden.59 Herstel van de openbare orde was echter niet het enige motief. Het

loslaten van de processiecultuur, een niet onbelangrijk deel van de katholieke iden-

titeit, gold als voorwaarde om te kunnen worden erkend als redelijk burger en

daarmee als volwaardig lid van de morele gemeenschap.

bedenkingen bij 

de politieke geschiktheid van de katholieken

Met de formele bekrachtiging van de gelijkberechtiging kregen de katholieken de

mogelijkheid tot het landsbestuur toe te treden. Dat deden zij massaal. In de eer-

ste Nationale Vergadering (1796-1797) waren zij, op een totaal van 126, met veer-

tig representanten vertegenwoordigd. In de tweede Nationale Vergadering (1797-

1798) telde hun aantal vier personen meer. De katholieke parlementariërs in beide

Vergaderingen waren overwegend afkomstig uit Holland, Brabant en Gelderland.

Ook in de commissie die de nieuwe grondwet voorbereidde zaten katholieken.

Na de staatsgreep van 22 januari 1798, waarbij radicale unitarissen het parlement

zuiverden van gematigde en federalistische revolutionairen, bleken in de Consti-

tuerende Vergadering en het Vertegenwoordigend Lichaam respectievelijk 32 en

28 van de afgevaardigden katholiek.60

De komst van het Bataafs regime betekende voor katholieken vooruitgang in

die zin dat zij zonder juridische belemmeringen aan de politiek konden deelne-

men. Toch had de nieuwe politieke wind uit Den Haag niet meteen ook overal op

lokaal niveau effect. In weerwil van de Bataafse doelstellingen vormde na 1796 de

verdeling van de politieke en bestuurlijke functies, in veel dorpen en steden geen re-
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ele afspiegeling van de plaatselijke bevolking.61 Zo kwam het veelvuldig voor dat

gereformeerden, zelfs al waren zij overtuigde patriotten, weigerden hun zetel aan

katholieken af te staan. Of dat nu per se altijd te maken had met antipapisme, is de

vraag. Het lijkt waarschijnlijk dat er tussen de katholieke sollicitanten onderling

grote verschillen waren, zodat antipapisme bij de afwijzing van de een wel en bij

de ander misschien geen rol speelde. Nadere protestants-katholieke samenwerking

is eveneens niet onwaarschijnlijk, niet eens zozeer op basis van het verlicht gedach-

tegoed, wel op basis van praktisch verlicht handelen.62 Goddijn concludeerde op

grond van zijn onderzoek naar de verhouding tussen protestanten en katholieken

in Friesland, dat problemen vooral ontstonden in gebieden waarin beide groeperin-

gen getalsmatig ongeveer even sterk waren. Juist daar betekende de katholieke

emancipatie een verstoring van het plaatselijk historisch gegroeide machts-

evenwicht. Bij de zich bedreigd voelende protestanten riep dit weer de behoefte op

zich verbaal op de katholieken af te reageren.63 De recente studie over de Friese po-

litiek (1795-1798) van Jacques Kuiper biedt hiervan een mooi concreet voorbeeld.64

Plaats van handeling is Wirdum, nabij Leeuwarden. Liefst 32% van de inwoners van

dit dorp was katholiek. Tijdens de inspraakronde in de plaatselijke grondvergade-

ring over het provinciale oproepingsplan voor de verkiezing van lokale bestuurders

en ambtenaren, gehouden in september 1795, kregen katholieke en protestantse

dorpsgenoten het met elkaar hevig aan de stok over de vraag of bijvoorbeeld onder-

wijzers, door alle stemgerechtigden of uitsluitend door gereformeerde stemgerech-

tigden moesten worden gekozen. De tegenstanders van het oproepingsplan maak-

ten hun ongenoegen een maand later ook bekend in een brief aan de Friese

representanten. Deze adressanten – geen steile calvinisten maar verlichte patriotten

– meenden de katholieken het republikeinse burgerschap te kunnen ontzeggen

op onmiskenbaar antipapistische gronden:

Wij neemen de vrijheid om het als eene gewichtige bedenking bij deeze

gelegenheid voor te stellen, of wel zulke onder de roomschgezinden, die

door eenen blinden ijver voor de grootste bijgeloovigheden, voor het on-

feilbaar oppergezag van den paus, en door eene blinde gehoorzaamheid

en onderwerping aan de geestelijkheid gedreeven worden, bevoegd zijn

om in onze vrije republiek, even gelijk met andere vrij denkende en vrij

werkende ingezetenen, de rechten van den burger uit te oefenen, of zij

daarentegen niet eerst het buitenlandsch gezag van den paus, en eene

blinde onderwerping aan de geestelijkheid behoorden te verzaaken, zoo

als vrij algemeen door ’t Fransche volk gedaan is, en bij het zelve, zoo wij

meenen vereischt wordt, zoo als wij vertrouwen dat ook veelen onder de
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roomschgezinden, die in deeze meer verlichte tijden redelijk en verstan-

dig beginnen te denken, in ons vaderland geschiedt.65

Niet alleen in het hoge Noorden, ook in zuidelijke plaatsen – waar katholieken de

meerderheid vormden – was de patriotse elite soms geneigd de vrijgekomen

raadszetels en ambten van de prinsgezinden onder de eigen clientèle te verdelen.

In Nijmegen was een heftig katholiek tegenoffensief nodig, vóór de protestantse

patriotten bereid waren hun monopolie op de zetels in de grondvergaderingen en

plaatselijke ambten op te geven.66 Waar katholieken politiek wel meteen goed uit

de strijd kwamen, werd ze dat lang niet altijd gegund. Een mooi voorbeeld is het

ambacht Nieuwer Amstel (Amstelveen). Na de remotie van schout en schepenen

ten gunste van de nieuwe volksrepresentanten, waren vier van de vijf provisione-

le schepenen katholiek. De patriot Gale Isaac Gales, secretaris van het ambacht,

was hierover zeer ontstemd. Hij hield de remotie voor een katholieke samenzwe-

ring, een ‘uijtwerksel van een cabale veelal uijt roomschgezinden bestaande, die

door dat middel in de regeering wilde koomen, gelijk dan ook het grootste ge-

deelte der scheepenen roomschgezind zijn’.67

Publicisten hadden al vanaf 1795 gewaarschuwd dat de politieke inburgering

van de katholieken voor moeilijkheden zou gaan zorgen. Tegen deelname van ka-

tholieken werd aangevoerd dat zij leden waren van een godsdienst die erop uit

was iedere vorm van onafhankelijk denken de kop in te drukken. Het gevaar be-

stond, klonk ook toen, dat zij zich zouden laten leiden door hun trouw aan het

kerkelijk gezag, dat bovendien onbetrouwbaar was. In reactie op Rogges pamflet

over de scheiding van kerk en staat waarschuwde een zekere J.H. Vos, dat de af-

schaffing van de staatscontrole op de kerk de katholieken belette zich te ontwik-

kelen tot vrije burgers. Hoewel zich onder hen, althans degenen die patriots wa-

ren, weldenkende personen bevonden, bestond grote kans dat zij beïnvloed

zouden worden door hun priesters. En deze zouden niets liever willen dan hun

volgelingen opzetten tegen het patriottisme en de vrijheid. Men diende rekening

te houden met allerhande excessen, waaronder afpersing van geld en andere wil-

lekeurige ‘vexatien’ [kwellingen], zoals het opschorten van de godsdienst, het op-

dringen van zogenaamde geestelijke lasten, of zelfs gewetensdwang via de biecht-

stoel. De wetgever moest er streng op toezien, dat ook de goede katholieke

patriotten niet door gewetensdwang tot oproer zouden worden verleid.68

Volgens Wolff en Deken konden excessen worden voorkomen als de ‘welme-

nenden; maar helaas nog onkundigen, die den roomschen godsdienst belijden’

zich eerst de burgerdeugden eigen maakten. Tot die tijd waren zij voor ‘eener de-

mocratische republiek’ nog niet rijp. In het eerder geciteerde onuitgegeven ma-

118

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 118



nuscript uit circa 1795 over de vraag of een volledig gelegaliseerde katholieke kerk

een gevaar vormde voor het voortbestaan van de Republiek, stelden ze via de va-

derfiguur dat de katholieken een voorbeeld moesten nemen aan de in deugd-

zaamheid veel verder gevorderde protestanten. Zij adviseerden de nieuwe be-

stuurders degenen die er zich op toelegden het ‘volk te leren en te verlichten’ en

door hun eigen handel en wandel het voorbeeld gaven van alle deugden die met

het ‘behoud van het vaderland in de allernauwste betrekking’ stonden, met ver-

erende onderscheiding te behandelen. De katholieken konden zich spiegelen aan

deze ‘waardigste’ protestanten, aangezien zij al ‘bijnaar twee eeuwen aan de ver-

lichting des verstands gearbeid’ hadden en bovendien beter geoefend waren in

het onderwijzen van de evangelische plichten. Katholieken die zich hieraan op-

trokken konden op hun beurt hun minder verlichte geloofsgenoten beïnvloeden.

In combinatie met een strenge handhaving van de wetten kon zo worden voorko-

men dat de te verwachten wedloop van katholieken op de bestuurlijke en politie-

ke banen op een catastrofe voor de Republiek zou uitlopen.69

Een briefschrijver in het Bataafse weekblad De Domkop meende, dat het demo-

cratisch bestel voldoende veiligheidsmechanismen bevatte om de katholieken in

de hand te houden. Ter geruststelling van degenen die bang waren hun ‘hagje’

kwijt te raken benadrukte hij dat de beschikbare ambtelijke functies nooit alleen

naar de katholieken konden gaan. Ze werden verdeeld naar rato van de omvang

van hun gemeenschap, terwijl aan de politieke vacatures bovendien bekwaam-

heidseisen als ‘braafheid’ en ‘gegoedheid’ waren verbonden.70

Toen de scheiding van kerk en staat een feit was en er inderdaad plaatselijk al-

lerhande fricties tussen protestanten en katholieken optraden, viel er voor de Ba-

taven heel wat uit te leggen aan hun achterban. Daartoe was de spectatoriale vorm

bij uitstek geschikt. In een aflevering uit 1796, geschreven door Petronella Moens,

wijdde De Menschenvriend een vertoog aan de vraag hoe de godsdienst van de staat

kon worden afgescheiden: een persoon zonder godsdienst kon in zedelijk opzicht

immers geen goed burger of staatsman zijn. De spectatrice legde uit dat de vrij-

heid, waarover de Nederlanders altijd zo hoog opgaven, in feite de onderdruk-

king betekende van andersdenkenden: zij werden geregeerd door protestantse

overheden en konden zich tegen de voorgeschreven wetten niet verzetten. Het

was logisch dat de katholieken meer rechten wilden dan alleen het voorrecht van

de gewetensvrijheid. De praktijk wees uit dat aan dat verlangen echter meteen

het gevaar van oplaaiende religiehaat kleefde. In plaatsen waar katholieken de

meerderheid uitmaakten, waren na 1795 kerkgebouwen zonder enig pardon te-

ruggevorderd. Ook had men het recht opgeëist devotionele plechtigheden open-

lijk te mogen verrichten, zelfs al gaf dat bij de protestantse medeburgers aanlei-
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ding tot veel ergernis. Dit was het soort vrijheid, aldus De Menschenvriend, die door

‘minkundigen’ werd toegejuicht, maar in de grond niets anders was dan een nieu-

we overheersing, die ‘indien zy door het staatsbestuur begunstigd en gehand-

haafd werd, alleen eene herstelling van een gezag, dat voor een paar eeuwen ten

onder gebragt is, zoude bedoelen’. De eensgezindheid van de natie zou nooit post-

vatten als elke voorstander van de gereformeerde religie werd weggehoond als

dweper en schijnheilige, en de katholiek ten onrechte beschuldigd werd van ver-

nederend bijgeloof, verachtelijke onkunde en mensenhaat. Ook de joden dien-

den te worden gerespecteerd. Het nieuwe bewind had alleen kans van slagen als

alle gezindten hun vijandschap lieten varen.71

Het liep anders dan gehoopt. Het definitieve keerpunt kwam met de staatsgreep

van 12 juni 1798, ditmaal door de meer gematigde Bataven. Zij drongen de unita-

rissen of (ultra-)democraten terug en daarmee als vanzelf een groot deel van de

politiek actieve katholieken. Vanaf dat ogenblik was het met hun politieke in-

vloed voor lange tijd min of meer gedaan. In 1801 werd een nieuwe Staatsrege-

ling afgekondigd, die onder napoleontische invloed een oppermachtig Staatsbe-

wind van twaalf leden bracht, van wie er één katholiek was. Het rechtstreeks door

dit politiek orgaan benoemde Wetgevend Lichaam telde vijfendertig leden, onder

wie voor de vorm vijf katholieken, van wie men zeker was dat zij zich geen ande-

re rol permitteerden dan die van paladijnen.72 De uitsluiting had ook zijn weer-

slag op provinciaal niveau. Vooral in Holland gold de eerdere betrokkenheid van

katholieken bij het radicale bewind als compromitterend.73

Het verdwijnen van de katholieken uit de politiek na de tweede staatsgreep

van 12 juni 1798 was in de eerste plaats het gevolg van dat zij in meerderheid tot

de in ongenade gevallen unitarissen of democraten behoorden. Maar ook andere

factoren hebben de katholieke emancipatie gefrustreerd, waaronder niet in de

laatste plaats interne verdeeldheid over hoe men met de pas verworven rechten

diende om te gaan. De kerkelijk leiders zagen met leden ogen hoe de leken steeds

autonomer optraden en eigenmachtig democratische beginselen toepasten op de

bestuurlijke organisatie van de kerk. Tweedracht ontstond ook door een zelfstan-

dige actie van de Hollandse aartspriester H.F. ten Hulscher. In maart 1795 dien-

de hij namens alle seculiere priesters bij de Provisionele Representanten van het

Volk een verzoek in om een bisschop te mogen aanstellen. De Utrechtse aarts-

priester H. Berendtzen voelde zich zwaar gepasseerd, de toch al niet al te beste re-

latie met de Romeinse gezant Cesare Brancadoro raakte verstoord, seculiere pries-

ters namen het Ten Hulscher kwalijk dat ze niet in zijn plan waren gekend en

ook reguliere geestelijken reageerden geagiteerd.74 Het herstel van de bisschoppe-
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lijke hiërarchie liet tot 1853 op zich wachten. Andere bronnen van conflict vorm-

den de discussie over de verplichting een eed van loyaliteit aan het nieuwe be-

wind af te leggen en over de teruggave van oude kerken. Ik kom op deze thema’s

later terug. Hieronder behandel ik eerst in hoeverre de nadruk op morele kwali-

teit van politici de katholieken politiek op achterstand heeft gezet. 

Onbekwaamheid, blokvorming en andere katholieke ondeugden

Onder het nieuwe bewind was de formele kerkelijke identiteit van een politicus

niet langer van belang. Alles draaide nu om diens kennis, kunde en braafheid. De

burgerdeugden waarin hij moest excelleren waren in protestantse ogen onder de

katholieken dun gezaaid. Toch werden de criteria niet aangepast, want verschil 

maken op grond van godsdienst was net tot taboe verklaard. Men accepteerde het

achterop raken van de katholieken onder het motto dat ze voor het politiek burger-

schap nu eenmaal nog niet klaar waren. Mogelijk was het (kwade) opzet, of mis-

schien gewoon een bijkomend effect, het vasthouden aan de eis van bekwaamheid

bleek in ieder geval een effectieve bescherming van de gereformeerde belangen.

Toen Brabantse katholieken aan het begin van de negentiende eeuw een meer even-

redige bezetting van de openbare functies ook door hun geloofsgenoten wensten,

riposteerde een anonieme pamflettist dat zij zich niet op die ‘kundigheden’ hadden

toegelegd, die voor dergelijke ‘waardigheden’ nodig waren. Daarom waren er in

1795 ‘zeer weinig geschikte roomschgezinden tot het bekleeden van openbare waar-

digheden gevonden’ en had dit tot op heden een onevenredige bezetting van be-

stuursfuncties door protestanten geleid. Toch zag de auteur geen heil in een voor-

rangsbeleid. De regering moest prioriteit blijven geven aan ‘kunde, vlijt en trouw’

boven een ‘begeving van ambten’ gebaseerd op een bijzondere geloofsbelijdenis.75

Twijfel over de geschiktheid van katholieken voor het vervullen van politieke

functies was reeds aanwezig in teksten uit de jaren negentig van de achttiende

eeuw. Paape kan hier als voorbeeld gelden. In 1787 verkondigde hij het toen be-

paald nog niet salonfähige standpunt dat katholieken toegang moesten krijgen

tot alle politieke functies. Uit zijn in ballingschap vervaardigde brievenroman Re-

publikeinsch speelreisje van Vrankryk naar Holland, gepubliceerd in het jaar van de gelijk-

berechtiging, bleek echter, getuige zijn eerder aangehaalde opmerking dat zich

onder hen vrijwel geen ‘verstandige luiden’ bevonden, dat hij inmiddels niet meer

(of misschien wel helemaal nooit?) geloofde dat zij daartoe de intellectuele capa-

citeiten bezaten. In het voor katholieken veelbelovende jaar 1795 verklaarden

Wolff en Deken hen voor de politiek onbevoegd, zolang ze niet net zo deugdzaam
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als protestanten waren. Toen zij in de twee daarop volgende jaren in de Nationa-

le Vergadering aan menig debat hadden deelgenomen, bleken protestantse Bata-

ven desondanks politiek capabele katholieken nog steeds als een onverwezenlijkt

en welhaast onbereikbaar ideaal te beschouwen.

Pregnant is het vertoog uit 1799: ‘Geen geestelijken voegen zich in het staats-

bestuur’, van Petronella Moens in het door haar in mei 1798 begonnen weekblad

De Vriendin van ’t Vaderland.76 Hoewel Moens in de eerste aflevering verklaarde geen

politiek te zullen bedrijven, schreef zij vrijwel iedere week over in de Nationale

Vergadering besproken onderwerpen, in het bijzonder de nieuwe grondwet. In de

betreffende aflevering wordt betoogd dat het een goede zaak is dat ook niet-ge-

reformeerden tot de politiek toetreden. Met de afschaffing van de heersende kerk

had het voorrecht van het gereformeerd kerklidmaatschap plaatsgemaakt voor de

verdiensten van kennis en goed gedrag:

geene leerbegrippen komen meer in aanmerking. Verstand en braafheid

zijn, volgends onze Staatsregeling, de eenige vereischten, om naar bur-

gerlijke voorrechten te kunnen dingen. 77

Het vertoog in kwestie is in de vorm van een schuitenpraatje: tijdens een gefin-

geerde reis met een jaagschuit gaan enkele reizigers, onder wie katholieken en

een predikant, met elkaar de dialoog aan. Een van de katholieke meevarenden

vreesde dat de nieuwe toelatingsvoorwaarden voor de politiek nieuwe blokkades

voor zijn geloofsgenoten opwierpen: 

want indien wij geene geestelijke mogen verkiezen, wie zullen wij dan

uit ons kerkgenootschap verkiezen, daar het toch genoeg bekend is, dat

wij over het algemeen minder verlicht en geoefend zijn, dan de hervorm-

den, en dat wij, buiten de geestelijken, weinige of geene bestudeerden

persoonen bezitten?78

De predikant, die de mening van de spectatrice lijkt te vertolken, legde de katho-

lieke reiziger uit dat hun onvoldoende politieke geschiktheid het ‘treurig gevolg

[was] van vooroordeel en bijgeloof’:

Hebben uwe geestelijken, uit vrees dat de leeken door te veel kennis

dwaalen zouden, niet, zoo veel mogelijk was, den onderzoeklust ver-

moord? Hebben de roomschgezinden niet, de voortbrengsels van an-

dersgezinden algemeen veroordeeld, zonder die te kennen? Hebben zij
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niet meestal het gezond verstand van waarheidminnende protestanten

geschuwd, en als doodlijk vergif voor de rust hunne ziel beschouwd?79

Maar onkunde onder katholieken was ook bevorderd en in stand gehouden door

de ‘onderdrukking der protestanten’. Daarenboven was het onderwijssysteem

‘ongeschikt voor de roomsche jeugd’ en had het feit dat de katholieken generaties

lang van alle posten en bedieningen waren uitgesloten hen ongemotiveerd ge-

maakt hun kinderen een goede opleiding te geven. Goed onderwijs was de enige

manier waarop deze achterstandsituatie kon worden opgeheven. 

Moens’ reageerde met haar vertoog op een daadwerkelijke ontwikkeling in de

parlementaire politiek. In 1797 werd het voorstel gedaan tot opneming van een

grondwetsartikel dat geestelijken van de Vertegenwoordigende Lichamen zou

uitsluiten. Valckenaer was erop tegen omdat de zes zittende geestelijken, onder

wie de prominente pastoor Witbols, een grote aanhang hadden. De Constitutie,

‘het dikke boek’ van 1797, werd met verpletterende meerderheid verworpen, naar

Witlox veronderstelde mede door de ontevredenheid over de voorgestelde uitslui-

ting van de geestelijken, inclusief predikanten. Toen het voorstel onder het be-

wind van de radicalen alsnog werd ingevoerd, trok Witbols zijn conclusies en stap-

te op. Moens legde omstandig uit dat de Nationale Vergadering geestelijken niet

minachtte. Hun uitsluiting was een noodzakelijke maatregel, aangezien het ge-

vaar bestond dat zij hun geloofsgenoten niet vrijuit lieten spreken. Dit was ove-

rigens in flagrante tegenspraak met het door katholieke volksvertegenwoordigers

zelf vurig aangehangen, en afgaande op de parlementaire verslagen in het Dagver-

haal, ook redelijk consequent gepraktiseerde principe, dat de geloofsovertuiging

volstrekt geen rol mocht spelen in politieke standpunten.80 Er lijkt zelfs sprake

geweest te zijn van overcompensatie. Roomse kopstukken als J.H. Midderigh en

J.F.R. van Hooff waren uiterst kritisch. Zij keerden zich in harde bewoordingen te-

gen georganiseerde uiterlijke godsdienst, intolerantie en bijgeloof en stonden een

ingetogen verlichte vroomheid voor.81

Het gevaar van blokvorming werd ook door Pieter van Woensel gesignaleerd,

al waren zijn bedoelingen deels serieus, deels gekscherend. In een van zijn satiri-

sche De Lantaarn-teksten toonde hij zich tegenover de nieuwe volksregering uiterst

sceptisch. Voor hem was de ‘kermis-tijd der democratie’ aangebroken. Op de reto-

rische vraag: ‘zijn mijne landsgenooten geschikt, om zich zelve te regeeren?’, stel-

de hij dat de katholieken sterk neigden tot onderlinge congsievorming, hoewel

het terecht was dat zij hun uitsluiting van posten van eer en voordeel als verdruk-

king aanmerkten.82 Hun kuddegeest stond haaks op de geest der democratie:
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Hoe kleefden en kleven zij aaneen? Hoe zij in hunne grondvergaderin-

gen eene lijn trekken, terwijl de niet-katholijken, onder een verdeeld,

schoon meerder in getal, de zwakste partij worden!83

Maar protestanten waren even schuldig aan de verwording van de volksregering

tot een ‘religieuse factieregeering’. Dat viel hen eigenlijk zwaarder aan te rekenen

dan de katholieken, want de ‘sprong uit ’t katholijkendom in ’t protestantendom’

van eertijds, was groter geweest dan die nu moest worden gemaakt ‘uit ’t laatste

tot ’t gezond verstand’. Ergo: de sprong voor de katholieken naar het gezond ver-

stand was zo groot, dat het ze eigenlijk niet viel kwalijk te nemen dat ze hem nog

niet gemaakt hadden. Maar Van Woensel scoorde zijn punt: het materiaal waar-

mee de ‘moderne bouw-meesters’ een volksregering wilden gaan timmeren,

deugde van geen kant.84

1798 was het omslagjaar van de revolutie. Door de toen gemaakte en verder ge-

handhaafde Staatsregeling kwam de staatsvorming definitief en overtuigend van

de grond. Tegelijk bereikte de natievorming – mede door de manier waarop men

katholieken de politiek uitwerkte – een dieptepunt.85 Een militante unitaris als

Boudewijn van Rees keek op het jaar van de twee staatsgrepen teleurgesteld te-

rug. Alle inspanningen om een democratie te vestigen zouden zich op lange duur

uitbetalen, maar voorlopig waren ze uitgelopen op een dictatuur. Onthullend is

dat Van Rees zijn afkeer daarvan uitte in de exclamatie: ‘een opregt pausgezinde

en echt republikein zijn bij mij contradictiora’.86 Volgens protestanten was de na

de moderate staatsgreep snel verminderde politieke invloed van de katholieken

vooral te wijten aan hun gebrek aan bekwaamheid. Het was een wat merkwaardig

argument. Als er iets in de voorafgaande periode was gebleken, dan was het wel

dat de katholieken voor een achterstandsgroep en bovendien zonder hulp van een

positief discriminatiebeleid, in een mum van tijd een spectaculair groot aantal

geschikte parlementariërs wisten te mobiliseren.87 Waaraan moest men dán pre-

cies voldoen om voor een bekwaam politicus door te gaan? De Brabander Verhey-

en, de enige katholiek die zitting mocht nemen in het Staatsbewind, was geen

‘bigot’ maar wel ‘zeer rijk’. Het overgrote deel van de katholieken behoorde tot de

economisch zwakkeren en beschikte dus niet over de welstand die voor een be-

stuursfunctie blijkbaar passend werd geacht.88 Bovendien gold de Brabantse po-

liticus als ‘roomsch, dog van een zeer goed slag’.89 Een dergelijke uitlating adstru-

eert het voor katholieken politiek ongunstige klimaat van na de Staatsregeling

van 1801.
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orangisten: van antipatriots naar full blown antipapisme

De scheiding van kerk en staat, en daarmee de beëindiging van de begunstiging

van de publieke kerk, bracht aan gereformeerde zijde een krachtige protestbewe-

ging op gang. Niet alle gereformeerden waren orangist, want een groot deel was

patriots, maar wie zich orangist noemde was vrijwel altijd ook gereformeerd. Voor

de goede orde: ook onder katholieken waren oranjeaanhangers. De van gerefor-

meerde zijde geuite politieke bezwaren waren niet gericht tegen het decreet van

1796 als zodanig. Net als vele andere denominaties konden orangistische gerefor-

meerden zich vinden in de nieuwe maatschappelijke rol die aan de godsdienst

werd toegekend, want: ‘zonder godsdienst zijn ’er geen zeden, en zonder zeden

zijn ’er geen wetten; is ’er geen staat!’90 Keerden de tegenstanders van het Bataafs

regime zich niet tegen het principe van de scheiding van kerk en staat, bezwaren

hadden zij wel tegen haar praktische consequenties. De belangrijkste was dat de

voormalige publieke kerk niet langer over alle kerkgebouwen kon blijven be-

schikken. Een ander punt betrof de politieke participatie van katholieken. Gere-

formeerden vreesden daardoor in een minderheidspositie terecht te komen.

Antipapistische agitatie tegen de herverdeling van de kerkgebouwen

Niet alleen de voorstanders, maar ook de meest fervente critici van de scheiding van

kerk en staat onderschreven de opvatting dat de vermenging van wereldlijke en ker-

kelijke macht niets dan de meest vreselijke onheilen had voortgebracht. Nummer

één in die toptien: de inquisitie. Zelfs de orthodox protestantse geleerde Herman

Muntinghe, overigens geen verklaard orangist maar wel een man die het als theo-

loog als zijn taak zag de dwalingen van de Bataafse Revolutie te bestrijden, zag in de

wrede vervolging van de ketters een belangrijk argument om tot de scheiding over

te gaan. Vanaf het moment waarop het christendom zich hiërarchisch organiseer-

de en het hoogste wereldlijk gezag toekende aan een priester die zich de aardse

plaatsvervanger van Jezus Christus durfde noemen, was de onkundige menigte eeu-

wenlang bedot. Sindsdien schonden gewetensdwang, inquisitie, galgen en scha-

votten de zo heilige gewetensvrijheid, en zegevierden domheid en priesterbedrog

over verlichting, waarheid en eerlijkheid. Ontelbare rampspoeden waren uit het

domme christelijk bijgeloof voortgekomen: het celibaat, het monnikenwezen en

de afkeer van beschaafde letteroefeningen. Maar ook: vrome bedriegerijen, mystie-

ke dromerijen en leugenachtige vertelsels over de levens en wonderdaden van dwe-

pers (zoals een Franciscus, Ignatius van Loyola en andere ‘ellendige schepsels’), ‘zot-
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te kerkplechtigheden’, met als toppunt de ‘eerdienst der heiligen’, bijna geheel en

al geschoeid op de leest der ‘heidense afgoderij’.91 Hiëronymus van Alphen, tegen-

woordig vooral bekend als een verlicht schrijver van brave kinderboeken, maar in

1795 ook een van de aanvoerders van de politieke oppositie, refereerde aan de bijge-

lovige Filips ii, die al zijn macht in het werk stelde om de roomse stoel te schragen.

Ook protestanten hadden zo hun gebreken, maar deze waren lang niet zo veelvul-

dig en zo zwaar als die ‘der aanhangelingen van het hof van Rome’.92

De scheiding van kerk en staat impliceerde een eerlijke herverdeling van de

kerkgebouwen over de verschillende kerkgenootschappen. De wetgever stelde

daartoe richtlijnen op, vastgelegd in artikel 6 van de additionele artikelen van de

Staatsregeling van 1798. De toepassing van dit artikel bleef in de praktijk vaak uit.

Veel plaatselijke gemeentebesturen pleegden obstructie door de zaken op hun

beloop te laten, eindeloos vooruit te schuiven of door gewoon gereformeerden

voorrang te geven.93 In enkele gevallen kregen de katholieken hun oude kerken

zonder veel problemen weer in gebruik, zoals in het oostelijke gedeelte van de

Meierij waar veel kerken al tijden leegstonden. 94 Landelijk gezien pakten de schik-

kingprocedures voor de katholieken vaak ongunstig uit. Dat gaf weer aanleiding

tot felle polemieken, waarbij katholieken spraken van goederen die hun recht-

matig toebehoorden en hun ontstolen waren door de ketters, en rechtsherstel eis-

ten. De kwestie zou blijven slepen tot in 1801 de hele operatie van de ‘restitutie’

formeel zelfs werd afgeblazen. Toen de hoop onder de katholieken op goede re-

gelingen ook met het aantreden van Lodewijk Napoleon in 1806 vergeefs bleek,

braken in tal van plaatsen ongeregeldheden uit. 95

Voor het achterhalen van de kerkelijke eigendomsrechten moest men minstens

twee eeuwen terug in de tijd. In beider argumentaties schermde men met de ge-

schiedenis van de Hervorming en de oorlog tegen Spanje. Zo benadrukte Van Al-

phen dat ‘Neerlands ingezeetenen, toen ze het Spaansche juk afgeschud hebben,

tevens ook het juk van de roomsche kerk hebben afgeworpen […]’.96 De kerkelijke

goederen konden niet als eigendom van het gehele volk worden beschouwd, maar

uitsluitend van de ‘Bataafsche christen natie’ waarop de Republiek gegrondvest

was. Niet-gereformeerden waren daarvan uitgesloten. De scheiding van kerk en

staat was volgens Van Alphen voor de katholieken slechts een voorwendsel om de

protestanten van hun bezittingen te beroven. Die gaven toe dat de kerkgebouwen

waarvan zij sinds twee eeuwen gebruikmaakten, ooit hadden toebehoord aan de

katholieken. Toch was er nooit sprake geweest van usurpatie. De gereformeerden

waren de nazaten van katholieken die hadden ingezien dat zij de leer van Christus

misvormden door verscheidene dwalingen voor waarheden en door vele bijgelovi-

ge plechtigheden voor godsdienst aan te nemen. Dankzij deze zo verstandige voor-
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vaders waren de gereformeerden nu de wettige eigenaars van de kerken.97 Regelin-

gen met katholieken hoefden in het geheel niet te worden getroffen. De in hun

geloof volhardende voorouders van de katholieken waren schuldig aan mis-

handelingen en onderdrukkingen en hadden hun ‘uitstooting’ zelf veroorzaakt.98

Kenmerkend voor de gereformeerden, die pleitten voor het behoud van de voor-

rechten, was dat zij met hun retoriek aanhaakten bij de door de Verlichting geïn-

spireerde revolutionaire terminologie. Zo beweerde Gerard Jacob Voorda, rent-

meester van de geestelijke goederen te Leeuwarden, dat de leidende principes van

de Opstandelingen in feite precies dezelfde waren geweest als die van de aanhan-

gers van het Bataafs regime. De afwerping van het juk der katholieke geestelijk-

heid en de inname van de geestelijke goederen zou door de ‘oppermagtige volks-

stemme’ volgens de ‘rechten van den mensch en burger’ zijn geschied.99

Volgens Verbrugge, die ook tijdens de patriottentijd actief was binnen de

orangistische publicistiek en zich toen niet van een antipapistische kant had la-

ten zien, was het werkelijke motief voor de scheiding van kerk en staat het vernie-

tigen van het recht van de gereformeerden op de predikantstraktementen. Maar,

zo vervolgde de orangist, er moest nog een andere reden zijn voor het goedvinden

van die ‘even zo verbazende, als uiterst gevaarlyke, demarche’, op grond waarvan

kerk van staat gescheiden werd. Was het om het roomsgezinde kerkgenootschap

ter wille te zijn? Zou men misschien ook daarom het luiden van de klokken ver-

boden hebben, uit vrees dat het ‘by ons gansch vreemd en bynaar onophoudelyk,

geklepper’ lichtelijk aanstoot geven zou? Zou men ook daarom het dragen van

kerkelijke ambtskleding in het openbaar verboden hebben, omdat anders ook de

katholieke priesters van dat recht gebruik zouden maken? 

Angst voor katholieke overheersing

Het orangistisch of gereformeerd antipapisme kwam niet alleen tot uiting in de kri-

tiek op de uitwerkingen van de nieuwe kerkelijke wetgeving in de praktijk, maar

ook in reacties op de toetreding van de katholieken tot de politiek. Binnen de te ver-

wezenlijken volksdemocratie telde voor het eerst de macht van het getal. Omdat het

Bataafs beleid aan de katholieken het recht zou geven in de politiek te participeren,

waren veel gereformeerden bang in een minderheidspositie terecht te komen. Men

raakte gepreoccupeerd met de getalsmatige verhoudingen tussen de verschillende

kerkelijke groeperingen.100 De contemporaine schattingen van het bevolkingsaan-

deel van de katholieken liepen uiteen, omdat men nog niet over objectieve gege-

vens beschikte. Ofschoon plaatselijk ‘de koppen’ werden geteld om de oude kerk-
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gebouwen volgens de juiste getalsverhouding te kunnen toebedelen aan de diverse

gezindten, nam men in de integrale volkstelling in 1795 – curieus genoeg – geen ge-

gevens over godsdienstige gezindte op.101 De onzekerheid over het precieze lande-

lijke cijfer heeft de argwaan wellicht vergroot. Men was er in elk geval zeker van dat

de omvang van de katholieke gemeenschap een ‘considerabel gedeelte des volks’ be-

trof. Als deze menigte zich een weg zou banen naar de politiek, zou dat voor de sa-

menleving grote, volgens sommigen zelfs fatale, gevolgen hebben. Dit was vooral

een favoriet thema van agitatoren uit orthodox gereformeerde hoek, die veel te ver-

liezen hadden. Als argument was het echter, zoals hiervoor al bleek, in omgekeerde

zin ook aanwezig in sommige pleidooien vóór de scheiding van kerk en staat. 

Al in de orangistische weekbladpers uit de tachtiger jaren kwamen waarschu-

wingen voor tegen de chaos waartoe de burgerlijke gelijkstelling zou leiden. Adri-

aan Kluit publiceerde in 1793 een betoog met dezelfde strekking. In De rechten van

den mensch in Vrankryk, geen gewaande rechten in Nederland stelde hij dat de in Frankrijk

ingevoerde gelijke rechten bij het volk van Nederland al in ‘volle kracht genoten’

werden, want: hier heerste gewetensvrijheid. Om deze reden keerde hij zich tegen

de gelijkstelling van de remonstranten. Kregen ook zij gelijke rechten, dan kon-

den ook de katholieken (‘nog groter in getal’) niet langer worden buitengesloten,

evenals de joden, mennonieten en lutheranen. Gelijkberechtiging betekende hoe

dan ook strubbelingen, die tot de ‘vernieling van de burgerlijke rust, en der waa-

re eendragt in ’t bestuur, aanleiding geven zouden’.102

Toen de nieuw ingestelde Nationale Vergadering in 1795 de Verklaring van de

rechten van de mens en burger proclameerde, maakte Van Alphen meteen duide-

lijk zich daar absoluut niet in te kunnen vinden. Omdat de antikatholieke plak-

katen zich niet met de mensenrechtenverklaring lieten rijmen, werden ze afge-

schaft (overigens nog niet in Bataafs Brabant), maar volgens Van Alphen bedreven

de Bataafse bestuurders daarmee slechts symboolpolitiek. Het stil gedrag van de

katholieken had de tegen hen gerichte wetgeving allang overbodig gemaakt. De

herroeping ervan gaf een volkomen verkeerd signaal. Nu leek het alsof de katho-

lieken konden worden aangemerkt als medegrondleggers van de natie, terwijl zij

nota bene altijd de tegenstrevers van de vrijheid waren geweest.103 Ook al eerder,

in 1793, had Hiëronymus van Alphen voorspeld dat de scheiding van kerk en staat

zou leiden tot de ondergang van het protestantisme en de burgerlijke vrijheid.

Een gelijkstelling van de godsdiensten was ondenkbaar zolang de katholieke kerk

haar beginselen van geestelijk oppergezag en onverdraagzaamheid niet met ron-

de en duidelijke woorden had herroepen. 104

In Van Alphens pamflet, waarin hij stelde dat de eigendomsrechten van de ge-

reformeerden op de kerkgebouwen en geestelijke goederen onverkort van kracht
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moesten blijven, uitte hij ook de vrees dat de machtsbalans geheel in het voor-

deel van de katholieken zou doorslaan. Dat werd echter, zoals eerder bleek, door

de tegenpartij juist stellig ontkend. Volgens Van Alphen maakte hun aantal, in

combinatie met hun eensgezindheid en beginselen, hen tot een ‘menigte die wat

doen kan’. Wie ogen in zijn hoofd had, kon zo zien dat het enige doel het welzijn

van hun kerk was, niet het bereiken van burgerlijke vrijheid. Volgens Van Alphen

was de net begonnen politieke participatie van de katholieken een eerste stap in

de richting van een katholieke overheersing: 

En men behoeft maar zijn oog te vestigen op het geen er daadelijk gebeurt,

niet slechts in Bataafsch Braband, maar zelfs in den boezem des lands, in

de provincien zelve. Hoe veele plaatzen zijn er niet, daar de munipalicitei-

ten uit enkel roomschen bestaan en andere, waar zij in dezelve de meer-

derheid uitmaakten? En hoe veele ambtenaaren en officianten zijn in ons

land geremoveerd, welke plaatzen alleen door roomschgezinden vervuld

worden? Wat moet hier van ten laatsten het gevolg zijn? Niet anders, dan

dat alle der regeerings-posten, het zij in het plaatzelijk, het zij in het pro-

vinciaal, het zij in het nationaal bestuur, eerlang met die van hunnen

godsdvrucht vervuld zijn; en dus zal men, onder het voorgeeven van den

godsdienst van de staat aftezonderen en de gereformeerden van hunne be-

zittingen te berooven, de roomschgezinden doen domineeren.105

Philippus Verbrugge was eveneens overtuigd van een radicale machtsverschui-

ving ten gunste van de katholieken. Geconfronteerd met het in zijn ogen ‘criant

onrechtvaardige’ plan de doorbetaling van de predikantensalarissen te staken,

ageerde de ex-predikant fel tegen het recht van de katholieken tot alle ‘posten van

regeering’ verkozen te mogen worden. Dat was staatkundig maar ook moreel vol-

strekt onwenselijk. Als leden van een voormalig onderdrukte groep zouden de

katholieken maar al te graag het roer van de staat overnemen. Zij maakten moge-

lijk het ‘grootste deel der natie’ uit, en zouden geen middel onbeproefd laten in

‘alle hooge vergaderingen des lands’ de meerderheidspositie op te eisen, zoals nu

al het geval was in vele plaatselijke besturen. De geringe gehechtheid van de ka-

tholieken aan de ware godsdienst, gevoegd bij hun op eigenbelang gebaseerde

politieke inzichten, vormden een explosief recept voor subversieve acties. Volgens

Verbrugge ging het gerucht dat er in Amsterdam achttien clubs of sociëteiten wa-

ren opgericht waarvan alleen katholieken lid konden worden. Wat de ware be-

doeling van die bijeenkomsten was liet zich raden. Zeker niet de algemene belan-

gen van het vaderland. Verbrugge zag hier overigens niet helemaal spoken.
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Inderdaad wierpen zich overal in het land officieuze politieke organen op met de

pretentie om naar Frans voorbeeld de ware volkstem tot uiting te brengen. In deze

radicale volkssociëteiten, waaronder de Amsterdamse ‘Algemeene Vergadering

van Wijkvergaderingen’, speelden katholieken een vooraanstaande rol.106 Naar

Verbrugges inschatting was de afgunst en heimelijke haat van de katholieken ten

opzichte van de hervormde kerk heviger en bitterder dan ooit tevoren. Hun sa-

menscholingen zouden ongetwijfeld leiden tot de wrede vervolging van de ‘op-

regte beminnaars van Jesus Kristus en van zyne zalige leer’.107 De enige ware reden

voor de scheiding van kerk en staat moest wel zijn dat de meeste gereformeerden

de belangen van het Huis van Oranje waren toegedaan en men hen, onder het

mom van gelijkheid, de wind uit de zeilen wilde nemen. Een partijpolitieke truc,

maar wel een met averechts effect, want door de afschaffing van de begunstiging

van de publieke kerk zou de liefde voor Oranje juist oplaaien. De clou: zelfs de ge-

reformeerden die patriots waren geworden stuitte het nieuwe kerkelijke beleid

tegen de borst.108 En daarin had Verbrugge geen ongelijk.

‘reize door de majorij van ’s Hertogenbosch’

Zaten Bataven en orangisten politiek niet op dezelfde golflengte, de beginnende

politieke participatie van de katholieken maakte de tegenstellingen alleen maar

groter. Maar het was niet slechts een kwestie van pro of contra. Niet alleen oran-

gisten, ook Bataven waren alert op naderend onheil, en hamerden daarom op het

belang van bekwaamheidseisen. De aan beide zijden bestaande angsten werden

op ingenieuze wijze met elkaar vermengd door een man, die in de geschiedschrij-

ving gekenschetst wordt als de meest geharnaste antipapist van de late achttiende

eeuw: Stephanus Hanewinkel. In zijn in 1799 en 1800 in twee delen uitgegeven Rei-

ze door de majorij van ’s Hertogenbosch en zijn Gedachten over de Meierij van ’s Hertogenbosch en

derzelver inwoners uit 1801 noteerde hij in de rol van een door de Meijerij wandelen-

de reiziger wat hij onderweg zoal meemaakte en waarnam.109 Exemplarisch is zijn

notitie over Eindhoven: ‘Kundige luiden vindt men hier niet. Eigenbelang en af-

gunst heerscht ’er in eenen hoogen trap. Met één woord: in kleeding, spreecken,

godsdienst, bijgeloof, onkunde, snapachtigheid enz. zijn zij volmaakte Braban-

ders, en met dit woord zeg ik u alles’. Ook onder de katholieken in Helmond was

‘volstrekt geen geleerdheid te vinden. Over het algemeen zijn de advocaaten zeer

onkundig en de doctors in de medicijnen enkel practici, en hoe kan het ook anders,

wijl zij allen op de ellendigen Akademie van Leuven gestudeerd hebben. De room-

sche godsdienst is hier bejammerenswaardig, niets van het christendom kan men
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’er in bemerken, als alleen den naam. De priesters zijn zoo onverdraagzaam en zoo

dom als hunne leeken, en hunne prediken allerrampzaligst’.110

Was domheid op zichzelf geen fraaie eigenschap, echt onaanvaardbaar werd

het als de kenmerkende trek van personen met politieke ambities. En dat was vol-

gens Hanewinkel nu aan de hand met de katholieke Brabanders. Hun instroom

in de plaatselijke besturen vormde een tikkende tijdbom onder het Bataafs be-

stel, een bom die volgens de predikant alleen gedemonteerd kon worden door

hun rechten in te perken en de gereformeerde bestuurders op hun plaats te hou-

den.111 Het was een ongehoord extreem geluid, maar Hanewinkels constatering

dat de katholieken te dom voor de politiek waren, werd niet als schokkend of on-

juist ervaren. Integendeel.112 Auteurs die zich aan de andere kant van het politie-

ke spectrum bevonden, patriotten uit de meest radicale hoek, zagen het precies zo. 

Dat de door de Meijerij trekkende predikant zijn boodschap verkondigde via

een in brieven geschreven reisverhaal en niet in een politiek manifest, bevestigt

andermaal dat laat achttiende-eeuwers hun antipapistische uitingen bij voorkeur

voorbehielden aan teksten gegoten in een (semi-)literaire vorm. Dat neemt niet

weg dat Hanewinkel als een uniek geval kan worden beschouwd. Zijn boek vormt

het eerste en enige voorbeeld van een reisbeschrijving waarin antipapisme werd

getransponeerd naar de Nederlandse situatie. 

1796: vele kezen waren geuzen

Waar historici een zekere continuïteit zien tussen patriotten en Bataven, is in dit

hoofdstuk geconstateerd dat die continuïteit niet opgaat voor hun houding te-

genover het katholicisme.113 Dat die ten opzichte van de tachtiger jaren verander-

de, bleek als eerste uit de reacties op de Brabantse revolutie. Die confronteerde

Nederlandse patriotten met katholieke geestelijken die in opstand kwamen om-

dat zij herstel wilden van hun burgerlijke vrijheden.114 De patriotten die er als

vluchteling getuige van waren, konden er geen sympathie voor opbrengen. Vol-

gens hen ging het slechts om het behoud van de eigen machtspositie en werd om

dat te bereiken misbruik gemaakt van het volgzame domme volk door een vorm

van godsdienst te propageren die gelijk stond aan bijgeloof.115 De door Jozef ii in

1786 uitgevaardigde verbodsbepalingen op processies en vieringen van jubelfees-

ten moeten de Nederlandse patriotten uit het hart zijn gegrepen. Soortgelijke

maatregelen werden in 1796 ook door het Bataafs regime afgekondigd. Rond het

jaar van de gelijkberechtiging klonken de eerste geluiden van patriotse deelne-

mers aan het Nederlandse politieke debat dat wanneer katholieken werd toege-
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staan regeringsverantwoordelijkheid te dragen, eerst absoluut vast moest staan

dat zij niet van plan waren hun eigen godsdienst aan anderen op te leggen, en

zich niet zouden laten leiden door hun neiging tot blinde volgzaamheid aan het

kerkelijk gezag. Zij dienden, met andere woorden, over net zoveel moreel besef te

beschikken als de door Paape geschetste verstandige katholieken, wier geloofs-

houding strookte met de verlichte godsdienstopvattingen van Jozef ii. Katholie-

ken die aan dit profiel niet voldeden – en het waren de protestanten die dat be-

paalden – konden zonder scrupules buitenspel worden gezet.

Uit sommige argumenten in de discussie over de scheiding van kerk en staat

bleek een diepgewortelde overtuiging dat het katholicisme uit haar aard heerszuch-

tig was. Politici speelden erop in door te stellen dat de scheiding van kerk en staat

juist kon voorkomen dat protestanten ondergeschikt zouden kunnen worden ge-

maakt aan Rome. Voortaan zou de invloed van de godsdienst worden beperkt tot

het terrein van de morele vorming. Tegelijkertijd gaf dat juist weer een impuls aan

de gedachte dat die rol niet aan het katholicisme kon worden toevertrouwd. De pro-

testanten kwamen te staan voor het probleem, dat zij een godsdienst moesten toe-

staan die een op uiterlijke plechtigheden gebaseerde traditie kende, terwijl zijzelf

meenden dat de natie alleen bij innerlijke vroomheid was gebaat. Hieruit volgde

een tweede centrale opvatting, namelijk dat de katholieken nog niet ontwikkeld ge-

noeg waren om zich te kunnen plooien naar de eisen die een politiek burgerschap

vroeg. Het antipapisme van de orangisten, waarmee dit hoofdstuk afsloot, was heel

anders dan dat van hun tegenstrevers. Hun antipapisme ging nauwelijks over de

morele kwaliteiten van de katholieken. De orangisten waren voornamelijk beducht

voor de katholieke heerszucht, die zij niet vreesden in morele, maar vooral in de let-

terlijke, numerieke en machtspolitieke zin. De scheiding van kerk en staat beteken-

de onder meer dat moest worden overgegaan tot een eerlijke herverdeling van de

kerkgebouwen over de verschillende gezindten. Hetzelfde gold voor de toedeling

van de beschikbare politieke functies. De orangisten, die als gereformeerden heel

wat te verliezen hadden, geloofden dat het er op beide terreinen oneerlijk aan toe-

ging, uiteraard in het voordeel van de katholieken. Aan de hand van twee promi-

nente woordvoerders van de in het defensief gedrongen oranjepartij, Van Alphen

en Verbrugge, werd duidelijk dat het orangistisch antipapisme inmiddels niet meer

slechts een kwestie was van pesterige antipatriotse retoriek, maar een rechtstreeks

gevolg van de overtuiging dat het nieuwe kerkelijke en politieke beleid zou uitlo-

pen op een katholieke overheersing. Stephanus Hanewinkel ten slotte, buitte dit

schrikbeeld uit in het in zijn reisbeschrijvingen van Brabant vervatte pleidooi voor

de terugdringing en uitsluiting van de katholieken uit het openbaar bestuur.
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Deel 3 

cultureel antipapisme rond 1800
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6

‘het gewone getjank’

dissenters’ antipapisme in de ‘Vaderlandsche Letteroefeningen’, 1761-1811

Het antipapisme van na 1750 was door de opkomst van het nationaal besef we-

zenlijk anders dan in de eeuwen daarvoor, zo luidt de centrale stelling van dit

boek. De bedoelde transformatie is te relateren aan de laat achttiende-eeuwse in-

vulling van burgerschap, fundament van de nieuw te vormen natie. In de prepo-

litieke spectatoriale traditie gebruikten de schrijvers het katholicisme als een ne-

gatief vergelijkskader ter onderbouwing van hun algemene uitspraken over de

Nederlandse natie, waarbij Nederlandse katholieken goeddeels buiten schot ble-

ven. Dit gold ook voor de politieke publicistiek van de patriotten en de orangis-

ten uit de tachtiger jaren. Het fait accompli van de scheiding van kerk en staat zorg-

de echter voor een omslag, omdat men zich toen geconfronteerd zag met de

praktische consequentie van een groeiend aantal katholieken dat wilde deelne-

men aan het politieke proces. Daartegen ageerden orangisten, maar ook van de

Bataafse kant kwamen antipapistische gevoelens los. Werd het katholicisme in

spectatoriale geschriften van de zestiger en zeventiger jaren afgeschilderd als een

bijgelovige, voor de vorming van verstandige burgers ongeschikte godsdienst, nu

werd aan dat vertoog een praktisch-politieke lading gegeven. Aan het politieke

burgerschap waren bekwaamheidseisen verbonden die, zo werd gesuggereerd,

voor de katholieken wellicht te hoog gegrepen waren. Ik stelde eerder dat deze

kwestie vooral aanwijsbaar zou zijn in het culturele domein. Dit zal ik in de

hoofdstukken vijf tot en met zeven uitwerken. Hieronder volg ik allereerst de

ontwikkeling aan de hand van het meest gezichtsbepalende algemeen culturele

tijdschrift van de late achttiende eeuw: de Vaderlandsche letteroefeningen (1761-1876). 

De Letteroefeningen haalde rond de eeuwwende een oplage van ongeveer vijftien-

honderd exemplaren, wat naar de toenmalige maatstaven uitzonderlijk hoog was.

De kring van lezers was zelfs nog groter, omdat het tijdschrift ook door leesgezel-

schappen werd aangeschaft.1 Het verscheen maandelijks en telde per aflevering

ongeveer negentig pagina’s. De eerste helft bestond uitsluitend uit recensies van

recent vertaalde en in het Nederlands verschenen titels; de tweede helft was ge-

vuld met ‘mengelwerk’, een verzamelterm voor allerhande stukken van opinië-
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rende, educatieve en informatieve aard. Net als de spectatorschrijvers wisten de

makers van de Letteroefeningen zich gemotiveerd door de gedachte dat alle inwo-

ners van Nederland, ongeacht hun kerkelijke achtergrond, met elkaar behoorden

tot dezelfde nationale gemeenschap. Het tijdschrift voedde de lezers met beelden

en verhalen die met elkaar gemeen hadden dat ze Nederland voorstelden als een

op verlichte deugden gebaseerde gemeenschap, waarvan de leden zichzelf zagen

als moreel betrokken, vrome burgers.2 In het verlengde daarvan zag het tijdschrift

het als zijn maatschappelijke opdracht de culturele en religieuze ontwikkeling

en ontplooiing van de burgers te bevorderen. Het hechtte daarbij veel waarde aan

onpartijdigheid en verdraagzaamheid, vooral op het vlak van religie, waarvoor

het een prominente plaats inruimde. De intentie was te schrijven voor lezers van

alle gezindten; in de praktijk schreef de redactie echter vanuit een bij uitstek pro-

testants perspectief en richtte zich impliciet tot een publiek van gelijkgestemden. 

Als ingang tot de historische ontwikkeling van het antipapisme is de Letteroefe-

ningen bijzonder waardevol. Aan de hand van een min of meer consistente bron kan

meerdere decennia vrij nauwkeurig worden gevolgd hoe protestanten het katho-

licisme percipieerden, welke publicaties door de redacteuren relevant werden ge-

acht en welke standpunten de redacteuren van de Letteroefeningen zelf innamen. Dit

laatste moet overigens ruim worden opgevat, want de bijdragen verschenen ano-

niem. Wie wanneer precies aan het tijdschrift meewerkten, is tot dusver inciden-

teel uitgezocht.3 Ook over eventuele wisselingen in het redactiebeleid is weinig

bekend.4 De vele wijzigingen in de naamgeving5 suggereren veranderingen in de

redactionele formule, maar dat hoeft niet het geval te zijn geweest. Naamswisse-

lingen waren ook een manier het tijdschrift op te splitsen in afgebakende reeksen

met als doel nieuwe intekenaren te interesseren.6 Omdat het zeer moeilijk is de

bijdragen te relateren aan namen van medewerkers, zal ik mijn bevindingen pre-

senteren onder verwijzing naar het tijdschrift in algemene zin. Het materiaal is

verzameld op basis van zowel de inhoudsopgaven, die ook titels van de besproken

werken geven, als de ‘bladwyzers’, zakenregisters, die vaak (maar na circa 1800 he-

laas niet meer) achterin het tweede deel van een jaargang zijn opgenomen. Gezocht

is naar stukken die expliciet het katholicisme tot onderwerp hadden, en, minder

systematisch, naar teksten waarin ik uitspraken over het onderwerp vermoedde,

zoals reisbeschrijvingen over Zuid-Europese landen of artikelen over bijgeloof.

Voor een integrale bestudering was het materiaal te omvangrijk: de geëxcerpeer-

de jaargangen bestrijken in totaal 102 delen, elk met een gemiddelde omvang van

tussen vijf- en zeshonderd bladzijden. Ter aanvulling op de verzamelde gegevens

op basis van de recensies zijn ook voorwoorden van besproken werken (voor zover

voorhanden) als bron gebruikt. Uit deze inleidende teksten, die geschreven kon-
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den zijn door de uitgever, de vertaler of de auteur zelf, is vaak af te leiden welke le-

zersdoelgroep men op het oog had en waarom men een onderwerp relevant vond

voor het Nederlandse publiek. In dit hoofdstuk beperk ik me tot het tijdvak 1761-

1811. Dit eindpunt is gekozen omdat de Letteroefeningen het jaar erop fuseerde met

haar concurrent, de Vaderlandsche bibliotheek (zie hierover hoofdstuk zes).

tot heil van godsdienst en burgerstaat

De oprichters van de Letteroefeningen, de halfbroers Cornelis (1723-1792) en Petrus

Loosjes (1735-1813), waren doopsgezind. Bij hen zat het antipapisme – het kan

haast niet anders – diep in de genen. Van alle kerkgenootschappen waren de do-

pers, zoals de doopsgezinden of mennonieten in de zestiende eeuw heetten, door

Rome het meest bloedig vervolgd. De herinnering aan die ‘wreede tormenten’

werd ook in de achttiende eeuw nog levend gehouden.7 Hoewel de Letteroefeningen

de ontwikkelingen binnen de eigen gemeente op de voet volgde, had het tijd-

schrift geen doopsgezinde signatuur. Wel was sprake van een dissenterse invals-

hoek, hoewel ook verlichte predikanten uit gereformeerde kring bijdragen lever-

den.8 In het allereerste voorbericht stelde de redactie niet gebonden te zijn aan

‘eenige burgerlyke of godsdienstige party’; men bepaalde zich tot alles wat kon

strekken om de waarheid te onderzoeken en ‘den godsdienst nuttig en den bur-

gerstaat heilzaam te weezen’.9 Kenmerkend was dat het blad samenbindend wil-

de zijn en religieuze, evenals politieke controverses liever uit de weg ging.10 Voort-

durend legde men nadruk op de pretentie van objectiviteit. Recensenten

meenden rechtvaardig te werk te gaan door hun tekst te brengen in de vorm van

lange uittreksels en parafrases, en hun eigen kwaliteitsoordeel, of mening, tot een

minimum aantal zinnen te beperken. Door de consequente toepassing van deze

methode zou elke vorm van partijdigheid kunnen worden vermeden. 

De praktijk bleek weerbarstiger. Ook redacteuren van de Letteroefeningen kon-

den, alle idealen ten spijt, niet ontsnappen aan hun eigen subjectiviteit. Het ver-

heven beginsel van onpartijdigheid werd geïnterpreteerd als het onontkoomba-

re resultaat van simpelweg redeneren vanuit en met het gezonde verstand. Wat

men gemakshalve vergat, was dat die schijnbare objectiviteit bereikt werd door

het eigen gezichtspunt te generaliseren. Het verlicht protestantse perspectief gold

als normatief voor wat het gezonde verstand behoorde voor te schrijven en de be-

sproken auteurs werden dan ook stilzwijgend afgemeten aan deze norm. Soms

pakte dat voor katholieken gunstig uit. Redelijkheid impliceerde tevens kritisch

afstand nemen van wat men beschouwde als ongefundeerde, religieuze haat ver-
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spreidende teksten, waaronder antipapistische. Men diende zich te houden aan

‘gegronde bewyzen’. Dat was echter niet altijd het geval. Integendeel. De tendens

eigen normen als maatstaf te nemen, betekende gewoonlijk dat die aspecten,

waarin katholieken en hun godsdienst van het verlichte protestantisme verschil-

den, werden gepresenteerd als afwijkend en inferieur.

selectie en receptie van uitgaven van, 

voor en over katholieken

De feitelijke subjectiviteit zat ten dele in wat men uit het Nederlandse en buiten-

landse boekenaanbod selecteerde en in wat men juist negeerde. Slechts zeer spo-

radisch besprak men apologetisch bedoelde werken en dan meestal bij wijze van

antipropaganda. Zo was Kort begrip der leerstukken en gebruikelykheden der roomsche kerk

(1790) van Daniël Cornelius de Beaufort, volgens de Letteroefeningen een aanrader

voor allen die

tot nog niet behoorlyk opgemerkt hebben, hoe ‘er, by ene verstandige

keuze, te over gegronde reden zyn, om de leer der hervormden, naar de

leiding van gods woord, boven die der roomschgezinden, in onderwer-

ping aen het zogenoemde gezag der kerke, te omhelzen.11

En dat terwijl De Beaufort als anglicaan juist wederzijds begrip probeerde te kwe-

ken. Met auteurs die vasthielden aan de officiële leer had de redactie weinig op.

Veel meer zag men in auteurs die met hun godsdienstige opvattingen inzwom-

men tegen de hoofdstroom van de orthodoxie. Een verklaring hiervoor kan zijn

dat deze, met hun geëtaleerde afkeer van religieuze uiterlijkheden, dogmatisme

en leergezag, dicht in de buurt kwamen bij het ideaal van de innerlijk gevormde

vrome, onafhankelijk denkende burger. Bij dit beeld past ook de sympathie van

het tijdschrift voor stromingen die afkerig waren van het gezag van de paus, zo-

als het Duitse febronianisme en het Franse gallicanisme. Dit laatste was in de ze-

ventiende eeuw verdedigd door Jacques Bénigne Bossuet (1624-1704). Verschil-

lende Nederlandse vertalingen van leerredenen van deze beroemde Franse

kanselredenaar, bisschop van Meaux en raadsheer van Lodewijk xiv, leenden zich

volgens de Letteroefeningen uitstekend voor de aanmoediging tot een ‘deugdzamen

wandel’ van zowel protestanten als katholieken. De preken konden met een ‘ver-

standelyke opwekkende stichting’ gelezen worden, niet in de laatste plaats omdat

de bisschop ‘uiterlyke plegtigheden en gebruiken der kerke […] van gene wezen-
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lyke waerde’, zoals het schandelijke aanroepen van heiligen, en Maria in het bijzon-

der, had verworpen.12

Net zo geliefd als Bossuet was Francois de Salignac de la Fénelon (1651-1715),

bisschop van Kamerrijk. Deze prelaat genoot bij protestanten veel aanzien om

zijn beroemde werk Telemachus (1699) en zijn De opvoeding der meisjes (1687; Ned. vert.

1771). Bovenal echter omdat hij het had opgenomen voor zijn biechtelinge Ma-

dame Guyon, een verdedigster van het door Rome veroordeelde, op innerlijke

vroomheid georiënteerde quiëtisme.13 Zijn boek over deze kwestie werd, na een

door zijn voormalige vriend Bossuet geleide campagne, verboden door de paus.

Fénelon verdroeg dit leed, aldus de Letteroefeningen ‘met eene waarlijk ongemeene

en den roomschen geestelijken betamende onderwerping’ en bleef met zijn on-

verzettelijke, piëtistische vroomheid ook voor protestanten een stichtend voor-

beeld.14 Het treurspel van Marie Joseph Chénier, Fénelon ou Les Religieuses de Cambrai

(1791; Ned. vert.1796), werd hier een daverend toneelsucces. Ook de Letteroefenin-

gen stak er de loftrompet over. In hoofdstuk zeven ga ik dieper op het stuk in. Een

dissidente katholiek aan wie de Letteroefeningen eveneens veel aandacht besteedde

was Pierre Francois le Courayer (1681-1776). Door een publicatie uit 1723 waarin

hij poogde aan te tonen dat er een rechte lijn bestond tussen de apostelen en de

anglicaanse kerk, was deze Franse theoloog en kanunnik van de Parijse kerk van

St. Geneviève, in ongenade gevallen bij de paus. Hij vluchtte naar Engeland, waar

hij zich geliefd maakte bij het Britse hof, en bleef tot het einde toe standvastig in

het geloof ‘doch zonder goed te keuren veel van de begrippen en bygeloovighe-

den, ter roomsche kerke ingevoerd’. Hij was, stelde een redacteur, een bekwaam

man die helaas geen afstand had kunnen doen van alle ‘ongerymde instellingen’,

maar dat was toe te schrijven aan de in zijn jeugd ‘ingezoogene vooroordeelen’.15

Een positief onthaal kreeg het Tafereel van gedenkschriften des christelyken ouderdoms,

nopens de oorbiecht (1784) van Johann Valentin Eybel, een van de prominente woord-

voerders van het febronianisme. Deze Weense hoogleraar was tot de slotsom ge-

komen dat er voor het gebruik van de individuele belijdenis van zonden geen

grond in de Heilige Schrift bestond. De geheimhoudingsplicht van de biechtva-

ders kon beter worden afgeschaft omdat deze nogal eens tot misbruik leidde.16

Een vergelijkbare, maar expliciet politieke geest ademde een samenvatting van

een pleidooi van de Fransman Charles Palissot de Montenoy. Deze riep in 1792 de

Nationale Vergadering op de oorbiecht te verbieden omdat het als ‘heimelyke

plechtigheid’ de binnenlandse veiligheid van de staat zou bedreigen. In zijn op-

zet slaagde hij overigens niet.17
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Een nieuw pausbeeld: paus Clemens XIV als rolmodel voor de morele burger

Naast deze dissidenten was er één paus die zich eveneens in de gunst van de Letter-

oefeningen mocht verheugen. De frisse wind die na de wijding van paus Clemens xiv

vanaf mei 1769 in het Vaticaan waaide, bleef in de Letteroefeningen niet onopgemerkt.

Een jaar na diens overlijden (1774), gaf de janseniserende Franse markies Louis An-

toine Caraccioli te Parijs een levensbeschrijving uit. Het volgende jaar kwam hij met

een driedelige uitgave van verzamelde brieven. In heel Europa en zelfs in Amerika

vond deze publicatie verspreiding, hoewel al spoedig geruchten over vervalsing de

ronde deden, wat de populariteit misschien nog verhoogde.18 In de Nederlandse

editie: Brieven van paus Clemens XIV (1777) werden ze als echt gepresenteerd. In het voor-

woord zei de Amsterdamse uitgever Yntema speciaal protestantse lezers op het oog

te hebben, al besefte hij dat zij een flinke drempel over moesten en zich mogelijk

zouden storen aan de overdreven eerbied van de schrijver voor de pauselijke macht

en heiligheid.19 De Rotterdamse katholieke uitgever Jacobus Bronkhorst bracht in

1778 de vertaling van de ook door Caraccioli in 1775 in het Frans gepubliceerde bi-

ografie: Beschrijving van het leven en de gevoelens van paus Clemens XIV. Ook Bronkhorst werd

in zijn verwachting dat men zich van protestantse zijde door het onderwerp niet

zou laten afschrikken, niet teleurgesteld.20 Voor de Letteroefeningen gold Giovanni

Ganganelli als de beste paus ooit. Zijn belangrijkste, althans meest gewaardeerde

wapenfeit, was zijn beslissing om de orde van de jezuïeten op te heffen. Als biecht-

vaders zaten deze als een spin in het web van veel katholieke vorstenhuizen. Recen-

te democratische ontwikkelingen brachten deze oncontroleerbare praktijk steeds

meer in diskrediet. Onder druk van met name de Portugese markies van Pombal,

het Spaanse hof en het Franse parlement vaardigde de paus in 1773 zijn breve tegen

de van politieke intriges beschuldigde jezuïeten uit. Paus Pius vii zou dit besluit

overigens in 1814 weer terugdraaien. 21 De Brieven toonden volgens de Letteroefeningen

hoezeer Clemens xiv van zijn voorgangers verschilde:

hoewel de roomsch-katholyke leer omhelzende, en eindelyk zelfs paus

geworden zynde, egter wel verre was van verslaafd te zyn aan alle de

volksvooroordeelen, die veelvuldig in deeze kerk gevonden worden, en

wel byzonder, dat hy in geenen deele behoorde onder die geestelyken,

welken het ‘er op toeleggen, om de kerkelyke magt boven het waereldly-

ke gezag te verheffen.22

Clemens xiv was bovenal een ‘verstandig en een deugdlievend mensch’ en in alles

een ‘verlicht vernuft’.23 Dit was een opmerkelijke omslag in de beeldvorming. Tot
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dan toe was de Heilige Stoel immers nauwelijks anders gerepresenteerd dan als een

bastion van bijgeloof. Nu werd de paus omhoog geschreven als een potentiële inspi-

ratiebron voor maatschappelijke hervorming waar zelfs het vaderland nog van kon

profiteren. Engelbertus Matthias Engelberts, een vrijzinnig predikant uit Hoorn

die als genootschapstijger en gevierd auteur van Verdediging van de eer der Hollandsche

natie (1763) valt te beschouwen als een van de vaandeldragers van de Nederlandse

Verlichting, stelde uit de brieven en redevoeringen van paus Clemens xiv een bloem-

lezing samen die hij speciaal opdroeg aan de katholieken van Nederland.24 Hij hoop-

te hen daarmee te verheffen tot ‘beminnelyke en nuttige leden van de maatschap-

py’, in het bezit van eigenschappen die zij in zijn ogen nog te veel ontbeerden:

gematigdheid, zachtmoedigheid, nederigheid en christelijke liefde. Engelberts had

met zijn betaalbaar alternatief voor de kostbare Brieven een duidelijke afzetmarkt

voor ogen. Het was de bedoeling dat de pas opgerichte armenscholen massaal tot

de aanschaf van zijn bloemlezing over zouden gaan, want ‘bybels, testamenten,

psalmboeken of protestantsche zedeschriften’ kon men de katholieke leerlingen nu

eenmaal niet geven. De Letteroefeningen voorspelde een goede ontvangst bij zowel ‘ver-

standige roomschen’ als ‘bescheiden protestanten’ en was overtuigd dat het breed

zou worden opgepakt ter bevordering van kennis en deugd.25 In 1781 publiceerde

Engelberts een vertaling van de eerder door Baptista Piccolomini uit het Italiaans in

het Duits uitgegeven tekst, te weten Uitgeleezene gedagten van paus Clemens XIV.26

Listige jezuïeten, onwetende monniken en onnozele nonnen

Terwijl dissidente theologen en de verlichte knuffelpaus Clemens xiv geprezen wer-

den, was het oordeel over de ordegeestelijkheid onveranderlijk negatief. Zo pakte de

Letteroefeningen in haar beginjaren verschillende keren met grote artikelen de jezuïe-

ten aan. Daaruit rees het aloude beeld: de trouwste volgelingen van de paus waren

sluw opererende intriganten die regeringen hun wil oplegden – in Frankrijk en he-

lemaal in de Portugese kolonie Paraguay waar zij als kleine vorsten heersten; ze ma-

nipuleerden complete bevolkingen en frustreerden uit eigenbelang de voortgang

van de Verlichting.27 Toch konden bij de Letteroefeningen niet alle anti-jezuïetische

geschriften door de beugel. Over de jezuïetische ongerechtigheden in Portugal,

Spanje en elders publiceerde de gereformeerde predikant en vermaard papenvreter

Anthoni van Hardenveldt in 1760 en 1768 twee samenspraken. De recensent liet

zich er op ironische, badinerende wijze over uit: hij zag er ‘den yverigen protestant

in doorstralen, die ‘t wel meent met de goede zaak’.28 Uitgesproken antipapistische

auteurs waren bij de Letteroefeningen aan het verkeerde adres. De redactie stelde een
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duidelijke grens: spot, laster of krenking waren niet toegestaan.29 Zo werd een sati-

risch prentenboek, volgens de Letteroefeningen een ‘laffe berymde samenspraak’ vol

hatelijkheden over de jezuïeten, sterk afgekeurd: er stak geen ‘nuttigheid’ in dat

men hen [de jezuïeten] ‘op ene pasquilleerende wyze’ behandelde, al achtte de cri-

ticus het evenmin raadzaam hun orde te verdedigen.30

Andere geestelijke orden waren evenmin geliefd. Net als de spectatoriale ge-

schriften maakte de Letteroefeningen er geen geheim van het kloosterwezen als de ul-

tieme manifestatie van domheid te zien. Voor deze opvatting haalde zij haar in-

spiratie uit dezelfde publicatie als het spectatoriale geschrift De Opmerker: uit Brieven

over het munniks-wezen, van eenen catholyken pastoor aan zijn vriend (1775). Daarin werd vol-

gens de subtitel aangetoond dat de ‘onkunde en het bijgeloof derzelver oorsprong

alleenlijk aan de munniken hebben dank te weeten’. Dit vierdelige werk behelsde

een (fictieve) correspondentie tussen een pastoor, die enigszins verstandig had le-

ren denken, en een goed katholiek, die waakte voor de ‘beuzelachtige denkbeelden

der munniken en de daar op gegronde bygelovige gebruiken en gewoonten wel-

ken zy ingevoerd hebben’. De recensent achtte de brieven, behalve geschikt om de

ogen van de katholieken te openen, ook voor protestanten nuttig om op de hoog-

te te raken van de ‘staat der roomsche kerke, als om de gevolgen van onkunde en

bygeloof te oplettender in aanmerking te nemen’.31 Van het boek circuleerden ove-

rigens talrijke, Duitse originelen. Een vierde druk kwam uit in 1780/1781. 

Rancuneuze verhalen van uitgetreden monniken vormden voor uitgevers aan-

trekkelijke handelswaar en werden om die reden soms zelfs bewust geëntameerd.

Voltaire, die vaak in brieven klaagde over de mentaliteit van veel Hollandse boek-

verkopers, voer in dit verband hard uit tegen Marc Michel Rey. Deze Amsterdamse

uitgever zou armlastige ex-kloosterlingen overreden voor een luttel bedrag over

hun geleden ontberingen flink uit te pakken alleen om zijn eigen kas te spekken.32

De recensies in de Letteroefeningen maakten echter van het bestaan van deze praktijk

geen gewag. Zeer onder de indruk was het tijdschrift van een in 1778 gepubliceerd

relaas van twee gewezen, tot het protestantisme overgegane, kapucijner monniken.

Zij verklaarden door hun voormalige orde vreselijk te zijn mishandeld. Het werk-

je besloot met een vermaning en waarschuwing aan allen die nog de katholieke leer

aanhingen. Ook deze vertaling ging terug op een Duitse uitgave. De Letteroefeningen

noemde de auteur een ‘waarlyk ernstig en geloofwaardig man’ en achtte diens ge-

schrift geschikt om invloed te kunnen uitoefenen.33 Ook maatregelen van wereld-

lijke overheden vormden aanleiding tot het ventileren van antimonastieke kritiek.

In de eerste helft van de jaren tachtig van de achttiende eeuw ging keizer Jozef ii

over tot de opheffing van contemplatieve kloosters in de Oostenrijkse Nederlan-

den. Lof was zijn deel. Jozef ii ‘praalde’, aldus de Letteroefeningen, ‘aan ’t hoofd der her-
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vormderen’. Bij wijze van aanvulling op de dagelijkse nieuwsberichten over de kei-

zer belichtte men in het mengelwerk nog maar eens de oorsprong van het klooster-

leven, ‘’t welk zo veele eeuwen in de kerk heeft stand gehouden’, en tot ‘schande

van ons verlichte tydperk’ voortduurde.34 In overeenstemming hiermee werd een

Weense publicatie over de nutteloosheid en schadelijkheid van de kloosters: De af-

schaffing der nonnenkloosters en Danklied der nonnen in de Oostenryksche staeten over het ontslag

uit haeren kloostereed (1782), goedkeurend besproken.35

Hoewel het genre van de pornografische kloosterroman eind achttiende eeuw

uit de mode raakte, waren literaire verhalen waarin het kloosterwezen negatief

werd afgeschilderd nog altijd in trek.36 Een van de eerste kloosterromans waarop

de Letteroefeningen de aandacht vestigde was de Nederlandse editie van Johann Mar-

tin Millers driedelige Siegwart. Eine Klostergeschichte (1776), waarvan de Nederlandse

vertaling in 1778-1779 uitkwam.37 Volgens Laetitia Hawkins, de vertaalster van de

Engelse editie uit 1806, veroorzaakte dit tranentrekkende verhaal over geschei-

den geliefden die elkaar uiteindelijk in kloostergewaad hervinden – jammerlijk

genoeg op het sterfbed van het meisje – ten tijde van verschijnen in Duitsland een

ware hype. Nieuwsgierige lezers maakten zelfs dagtripjes naar de in het boek be-

schreven Beierse kerken en kloosters.38 Afgaande op de recensies werd het boek in

Nederland niet als sensationeel ervaren. Achtergrond hiervan is mogelijk, naar de

anonieme vertaler in het voorwoord enigszins raadselachtig beweerde, dat de tekst

op verzoek van enkele kloosterlingen voor de katholieken onder de Nederlandse

lezers minder aanstotelijk zou zijn gemaakt.39 Volgens de Letteroefeningen was het

aardig genoeg om in een verloren uurtje met nuttig vermaak door te bladeren.

Waar Miller amusement verzorgde, kwam Diderot met een felle aanklacht. Zijn

beroemde – in onze tijd verfilmde – briefroman La religieuse, geschreven in 1760

maar twaalf jaar na zijn dood gepubliceerd in 1796, vertelt het verhaal van Suzan-

ne Simonin, een advocatendochter uit Parijs, die op haar zestiende door haar ou-

ders gedwongen wordt non te worden. De moeder wil van haar af omdat zij haar

kreeg uit een buitenechtelijke affaire die geheim moet blijven. Het meisje verzet

zich met hand en tand, wil geen kloostergelofte afleggen en mag uiteindelijk tij-

delijk naar huis. Haar moeder wil de erfenis reserveren voor de bruidschat van twee

andere dochters en Suzanne belandt opnieuw in een klooster. Daar weet zij met

hulp van een aardige non en een biechtvader een proces aan te spannen om onder

de kloostergelofte uit te komen. De poging mislukt en leidt tot tal van geselingen

en extreem sadisme. Zij wordt beschuldigd van ontucht en ligt dagenlang geke-

tend en gekneveld in een kerker. Een overplaatsing naar een ander klooster volgt,

maar ook daar behoren vernedering, hypocrisie, haat en terreur tot de normale

omgangsvormen. De moeder-overste, een hardvochtige en grillige vrouw, vat les-
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bische gevoelens voor haar op, siddert en kronkelt voortdurend om haar heen,

kruipt bij haar in bed, kust haar borsten, raakt in extase. Van de orgasmes van de

moeder-overste heeft Suzanne geen benul. Als zij in haar onschuld haar biechtva-

der inlicht en penitentie krijgt, stort de abdis geestelijk in en sterft. Suzanne vlucht

en gaat buiten het klooster opnieuw een leven vol ontberingen tegemoet. Hierna

besluit Diderot de roman abrupt.40 De Nederlandse vertaling van het boek, De kloos-

terling, ondervond volgens de Letteroefeningen in korte tijd een ‘ongemenen aftrek’

en werd in één jaar drie keer herdrukt. Dat was in 1798, precies het jaar waarin als

reactie op de politieke aanspraken van de katholieken het antipapisme intensi-

veerde. Wellicht heeft de hype rondom Diderots boek daardoor een extra prikkel

gekregen, al valt hiervoor in de recensie van de Letteroefeningen geen aanknopings-

punt te vinden. Volgens de vertaler was het werk allerleerzaamst en voldeed het

aan Diderots oogmerk: de kloosters te leren kennen tot in ‘derzelver duisterste ho-

len’.41 Dit was voor de Letteroefeningen reden de roman van harte aan te bevelen.42

De rond de duizend pagina’s tellende kloosterroman Agatha of de Engelsche non

(1802) viel daarentegen in slechte aarde.43 Het boek was onderhoudend maar be-

zwaarlijk was dat het de kloostergelofte en de onvrijwillige intrede verdedigde.

Misschien speelde bij de weerzin nog andere elementen mee. Het driedelige boek

was een vertaling van The English Nun uit 179744 en was de eersteling van Catheri-

ne Selden.45 In de secundaire literatuur wordt zij getypeerd als een epigoon van

Ann Radcliffe, de Engelse schrijfster die, samen met de auteur van The Monk, Matt-

hew Lewis, aan het begin stond van de Angelsaksische traditie van de gothic no-

vel. Gotische romans bevatten vaak een flinke dosis antikatholicisme. Seldens Aga-

tha was niet antikatholiek, maar had wel een zwart romantisch randje. De Engelse

non werd verscheurd door twee haaks op elkaar staande keuzemogelijkheden: de

liefde voor God of de liefde voor een aardse geliefde. Misschien was het deze di-

mensie die de Letteroefeningen lichtelijk tegenstond. Hoogoplopende emoties en

grillige vrouwelijkheid waren niet bepaald ingrediënten waarmee men het ge-

wenste rationele en standvastig deugdzame karakter van de burger dacht te kun-

nen boetseren. Zoals het spectatoronderzoek van Dorothée Sturkenboom uitwees,

was in de burgerschapsvisie voor gevoeligheid wel plaats, maar kregen opvattin-

gen daarover in toenemende mate seksespecifieke invullingen. Voor mannen im-

pliceerde goed burgerlijk gedrag (een voorwaarde voor het bedrijven van politiek)

een taboe op geëxalteerde uitingen van emotionaliteit.46 Aan vrouwen werd meer

emotionele ruimte toegestaan, doch binnen de veilige grenzen van het gezin. Aga-

tha kon onmogelijk worden gezien als een navolgenswaardig voorbeeld voor haar

eigen sekse. Zelfs na de verwoesting van het klooster bleef zij haar gelofte trouw

en gaf haar godvruchtig leven bij de nonnen niet op voor haar minnaar. Hoewel
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volhardende vroomheid beschouwd werd als een deugd, was een dergelijk eigen-

zinnige houding in strijd met het sinds Diderot overheersende beeld van de non

als slachtoffer. Bovendien was het beeld in tegenspraak met de burgerlijke rol van

de vrouw als moeder; vrouwen werden geacht bij te dragen aan de samenleving

door kinderen te krijgen en deze op te voeden tot nuttige leden van de maatschap-

pij. In de Engelse perceptie, zo schrijft Tumbleson, verstoorde het nonnenkloos-

ter: ‘a feminine social-political order’, de natuurlijke orde, en vormde het een be-

dreiging ‘to a patriarchy that is synonymous with protestantism’.47

Veel beter dan de onorthodoxe benadering van Selden beviel de Letteroefeningen

het aan Diderot verwante slachtofferperspectief van de Duitser Felix Joseph Lipows-

ky. Gedurende het bewind van Jozef Maximiliaan iii in de jaren 1745-1777 waren in

Beieren vele kloosters en ook de jezuïetenorde opgeheven. Lipowsky wierp zich op

als chroniqueur van deze gebeurtenissen en publiceerde onder andere Gemaelde aus

dem Nonnenleben, waarvan de Letteroefeningen de Nederlandse vertaling besprak.48 De

subtitel bij Tafereelen uit het nonnenleven (1809) meldde dat het ging om een reconstruc-

tie op basis van ‘papieren van vernietigde Beierse kloosters’. Naar aanleiding van

het levensverhaal van een onschuldig meisje dat besloot non te worden om vervol-

gens vanzelfsprekend in de meest benarde situaties terecht te komen, meldde de

redacteur ervan overtuigd te zijn dat ‘als de geschiedenis van ieder klooster eens aan

’t licht kwam, men een aantal nog rampzaliger slagtoffers vinden zou’.49

Uit de Letteroefeningen valt op te maken dat de literaire verbeelding van antimo-

nastieke thema’s grotendeels beperkt bleef tot materiaal van buitenlandse origi-

ne.50 Uit de bibliografie van Buisman blijkt dat veruit de meeste kloosterromans

die hier verschenen uit Duitsland afkomstig waren.51 In tegenstelling tot de jaren

twintig en dertig van de achttiende eeuw, toen de Nederlandse productie onder

meer het scabreuze Papekost opgedist in geusen schotelen opleverde, roerden Nederland-

se auteurs van de tweede eeuwhelft de kloosterthematiek slechts als subthema aan.

Dat gebeurde bijvoorbeeld in de zedenkundige biografie De verliefde non of de zonder-

lijke leevensgevallen van Charlotte van S… (circa 1777) en in Het land in brieven (1788) van Eli-

sabeth Maria Post. In deze laatste briefroman verbeeldde de wijze Emilia zich een

non te zijn, om van die identificatie (uiteraard) rap afstand te nemen. Een jaar later

nam dezelfde schrijfster in haar bundel Voor eenzaamen, een dichtbrief op ‘Het Kloos-

ter’. Daarin openbaarde na een kloosterbezoek en een confrontatie met de intense

eenzaamheid van een kloostercel, zich voor het ik-personage de onwaarachtigheid

van haar eerdere kloosterwens.52 Ook Adriaan Loosjes verwerkte het kloosterthema

zijdelings. In zijn liefdesroman Charlotte van Bourbon (1792), werd de hugenootse der-

de echtgenote van Willem van Oranje door haar door ‘verblinde priesterschap’ aan-

gestoken vader gedwongen haar leven als non te slijten. Zij ontsnapte dankzij haar
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toekomstige echtgenoot, die als vriend der vrijheid intens medelijden kende met de

‘slachtoffers der geestelijke dwingelandij’. In het voorbericht verontschuldigde

Loosjes zich voor de antipapistische strekking van zijn roman: 

Heb ik mij hier en daar wat sterk nopens de bijgeloovigheeden der

roomsche kerke uitgedrukt (...) ik reken mij een te groot vriend der waar-

heid, om ze [de katholieken] in hunne bijgeloovigheden te vleijen.53

Waar Van de Sande een terugval in de productie van specifieke antimonastieke li-

teratuur ‘na 1780’ en ‘na 1800’, constateerde, noemde hij als mogelijke verklaring

dat de Nederlandse beschavers geen behoefte meer hadden aan kloosterverhalen

als remedie tegen zedenbederf, omdat die niet strookten met de kruistocht tegen

het lezen van scabreuze literatuur.54 Een heuse ‘antikloosterpers’ kwam hier van

de grond rond 1830, als reactie op de toen beginnende wederopbouw van het

kloosterwezen. Overigens vanuit een nationalistisch motief: de nog jeugdige

kloosterlingen werden niet opgevoed tot burgers van Nederland maar tot men-

sen ‘wier vaderland Rome is’.55 Dat specifieke antimonastieke uitgaven van Neder-

landse makelij eind achttiende eeuw geen booming business waren en men zich

soms in voorwoorden voor antimonastieke uitingen op voorhand verontschul-

digde, neemt niet weg dat de belangstelling voor kloosterproza hier volop bleef

bestaan, ja zelfs een flinke piek kende. Wel verdween – zoals Leemans aantoonde

– het pornografische element (al kon men voor een masturbatiescene dan nog bij

Diderot terecht). Naast de besprekingen van vele buitenlandse kloosterromans,

treffen we in de Letteroefeningen vele lovende recensies over veelal uit het Frans en

Duits vertaalde antimonastieke theaterstukken, zoals de al genoemde Fénelon van

Chénier. Dergelijke stukken waren hier uitermate populair en werden vooral in

de jaren zeventig en negentig van de achttiende eeuw ook daadwerkelijk op de

planken gebracht. Dit gegeven vormt het hoofdonderwerp van het laatste hoofd-

stuk van dit boek. Pikante elementen zaten in de stukken zeker verweven, maar

het was beslist geen scabreus amusement. De Letteroefeningen lette juist bij kloos-

terliteratuur altijd scherp op eventuele zedenbedervende elementen. De theater-

stukken beoogden de aandacht te vestigen op het vermeende feit dat in kloosters

per definitie wantoestanden heersten. De grootste misstand was dat de bewoners

het recht werd ontzegd hun eigen geweten te gehoorzamen. Dat was wat men be-

doelde met het frequent gebezigde woord ‘kloosterdwang’. De Letteroefeningen kon

zich in deze voorstelling van zaken goed vinden, want geloofsdwang was immers

in strijd met het door haar verdedigde beginsel van vrij onderzoek. 
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de antipapistische bril van protestantse reisbeschrijvers

Omdat de Letteroefeningen aan reisbeschrijvingen veel aandacht besteedde en het

antipapisme in dat genre geprononceerd aanwezig was, zal de analyse van het tijd-

schrift worden aangevuld met gegevens uit de gerecenseerde werken zelf. Om de

context nog wat te verbreden passeert ook een aantal niet door de Letteroefeningen

besproken titels. De talrijke reisbeschrijvingen die hier gedurende de achttiende

eeuw verschenen, betroffen meestal vertalingen uit het Engels, Duits of Frans;

oorspronkelijk Nederlandse titels vormden een minderheid.56 Bij reisliteratuur

gaat het om een zeer gevarieerd corpus, waaronder egodocumentaire reisjourna-

len, imaginaire reisverhalen, gidsen voor Grand Tour-reizigers en allerlei meng-

vormen.57 De titels hieronder betreffen alleen in druk verschenen reisbeschrijvin-

gen – helemaal of deels – gewijd aan Europese landen en streken waarin het

katholicisme domineerde. Zij werden gepresenteerd als non-fictie.

Een belangrijke reden voor de Letteroefeningen om de publicatiestroom van reis-

beschrijvingen nauwlettend te volgen, was de algemeen (hoewel niet geheel on-

bekritiseerde)58 onderschreven vooronderstelling dat wie kennisnam van het bui-

tenland, zich als vanzelf bevoorrecht ging voelen in een beschaafd en verlicht land

als Nederland te zijn geboren.59 Reisbeschrijvers presenteerden zich als een soort

toeristische gidsen, die hun lezers informeerden over bezienswaardigheden van

het door hen bezochte land. Lezers die, hierdoor geïnspireerd, zelf een uitstapje

wilden wagen, kregen op het hart gedrukt de ‘dwaasheden’ van andere nationa-

liteiten niet mee terug te nemen. Johan Meerman, een verwoed reiziger en Italië-

kenner, stelde dat het bezoeken van vreemde gewesten de eigen maatschappij al-

leen ten goede kwam wanneer de toerist zich steeds bleef afvragen: ‘Welk is het

caracter; welke zyn de zeden, de gewoontens deezer natie? Heeft men het carac-

ter, weeten aan te tasten, daar het aangetast moest worden, om haar’ eene hoog-

ere trap van zedelykheid te doen beklimmen?’60 Het reisadvies niet toe te geven

aan negatieve invloeden, gold in het bijzonder voor landen waar het katholicisme

de dominante godsdienst was. Rijklof Michaël van Goens, die het voorwoord

schreef bij Reisboek door Italiën van de Duitser Johann Jacob Volkmann,61 deelde de

zorg van ouders die vreesden dat hun zonen tijdens hun Grand Tour door Italië

– de ‘hoofd-zetel der roomsche godsdienst’ – met bijgeloof en ongeloof zouden

worden besmet. Hij erkende het probleem, maar voorzag geen moeilijkheden

mits de zonen van jongs af aan met ‘redelyke begrippen’ waren ingeprent.62

De in de Letteroefeningen aangehaalde reisauteurs deelden dezelfde godsdienstige

achtergrond: zowel de oorspronkelijke schrijvers als de vertalers, waren protestant.

Onder hen bevonden zich veel predikanten en letterkundigen, van wie sommigen
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politiek actief waren of dat eerder waren geweest. Hoewel de reisbeschrijvers hun af-

komst niet verloochenden, hadden zij lang niet altijd op voorhand de bedoeling

het katholicisme negatief af te schilderen. In hun rol van gids konden zij zich ook

onder de indruk tonen van de esthetiek ervan: de schoonheid van de architectuur

van kerken en gebouwen, het zinnenprikkelende van de liturgie en de artistieke su-

perioriteit van de religieuze schilder- en beeldhouwkunst.63 Het beschrijven van

religieuze bijzonderheden gebeurde echter zelden vanuit een kunsthistorische of

volkskundige belangstelling alleen. De ‘leunstoelreiziger’ werd getrakteerd op men-

gelingen van toeristische historische weetjes en verslagen van met plaatselijke be-

woners gevoerde informatieve gesprekjes, tot meer algemene beschrijvingen van

geologische of aardrijkskundige aard. Vaak echter vormden de reiservaringen aan-

leiding tot het inlassen van theoretische beschouwingen over staat, maatschappij en

godsdienst. Op zulke momenten gaf menig reiziger er blijk van  voorstander van de

Verlichting te zijn, en de kerkelijke hiërarchie van het katholicisme als onderdruk-

kend te beschouwen. Niet alleen de katholieke hang naar uiterlijk machtsvertoon

in de vorm van allerlei devotionele tradities boezemde afkeer in, maar vooral het

geloof in tastbare beelden en curiosa, en de processies met al hun pracht en praal.

Haeble Potter, een predikant uit Dokkum, die ter voorbereiding op zijn aanstel-

ling bij de Hollandse gemeente te Hanau een bezoek bracht aan het Duitse Pader-

born, ontstak bij het zien van een eerbetoon aan de beenderen van de heilige 

Liborius zelfs in grote woede.64 De katholieke Duitsers waren nog ergere afgoden-

dienaars dan hun heidense voorouders.65 Het toelaten van devotionele activiteiten

in de openbare ruimte was in Nederland een heikel discussiepunt. Politici zagen

met argusogen hoe de katholieken de in 1795 herstelde godsdienstvrijheid probeer-

den aan te grijpen voor het revitaliseren van hun processiecultuur. Opvallend is dat

Nederlandse reisbeschrijvers daar in het buitenland veel kritischer en vrijer over

schreven dan doorgaans gebruikelijk was in eigen land. Adriaan van der Willigen,

die als Bataafs bestuurder veel betekende voor de emancipatie van de katholieke be-

volking van Noord-Brabant – dat zal in hoofdstuk zeven nog ter sprake komen – be-

toonde zich in Reize door Frankryk een groot tegenstander van publieke godsdiensti-

ge rituelen. Op het Franse platteland had hij tot zijn afgrijzen moeten aanzien hoe

daar ergens op straat een priester, samen met een man met een grote bel en een

meute van knielende gelovigen, een zieke een hostie ging brengen. Dergelijke open-

bare rituelen zouden volgens Van der Willigen in Nederland voor grote ergernis

zorgen bij de omstanders, en zodoende tot een verwijdering tussen de burgers lei-

den. Bovendien was het in strijd met het beginsel van de scheiding van kerk en staat.

Geloofsuitingen dienden binnen de kerkmuren te blijven: ‘daar zijn wij joden,

roomschen of protestanten, op de straten en andere plaatsen zijn wij burgers’.66
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Hadden de meeste reisbeschrijvers met bedevaarten en soortgelijke activitei-

ten weinig op, het katholieke individu achtten zij in beginsel gelijkwaardig. Het

probleem was dat deze leefde in door Rome beheerste gebieden en navenant geen

ontplooiingskansen kreeg. Dit inzicht bleef niet alleen voorbehouden aan vol-

wassenen. In het tweede deel van zijn vijfdelige Reisbeschryvingen voor de jeugd (1785-

1804), waarvan de afzonderlijke delen in de Letteroefeningen werden besproken, gaf

Joachim Heinrich Campe zijn jonge lezers een lesje sociologie avant la lettre. Aan

de hand van een dienst in de Domkerk in Frankfurt aan de Main gaf de Duitse

pedagoog uitleg over de inrichting en indeling van het kerkgebouw, de wisselen-

de kledij van de priesters en verschillende gebruiken en gewoonten van de katho-

lieke liturgie. Hij ging ervan uit dat zijn jonge lezers een katholieke kerk nog

nooit van binnen hadden gezien. Wat hij hun vooral mee wilde geven was dat ka-

tholieken niet minder waren dan protestanten. Zij waren slechts ‘gesocialiseerd’

in een andere religieuze cultuur, al vond Campe die dan wel weer uitermate ver-

dorven. Katholieken waren het slachtoffer van een verkeerde, door vooroordelen

bepaalde, opvoeding en een slecht onderwijssysteem. Verstandige jonge lezers

dienden hen, op grond van hun kennis, met een milde blik te bezien en hen voor-

al niet uit te lachen. Het zou onverstandig en zeer liefdeloos zijn, schreef hij, ‘zo

wy onze roomschgezinde broeders daarom, dat zy minder verlicht zyn dan wy,

wilden belagchen of bespotten’.67

De hierboven ter sprake gekomen beeldvorming van katholieke gelovigen als

slachtoffers van een foute religieuze cultuur, komt veelvuldig voor in de recen-

sies over reisbeschrijvingen die in het tijdschrift in vrijwel alle jaargangen te vin-

den zijn. Ook nu citeerden de recensenten er lustig op los, daarbij zorgvuldig in

het midden latend of wat zij citeerden door henzelf werd onderschreven. Hierin

verschilde de Letteroefeningen van haar voorganger, de Boekzaal van Europe (1692-1702).

De oprichter van het eerste Nederlandstalige geleerdentijdschrift Pieter Rabus,

getuigde al in zijn auteursvoorwoord van zijn ‘afkeer van pausselijke macht in za-

ken van geloof, en alles wat na pausselijke macht zweemt’. 68 Rabus werd in zijn

antipapisme vooral bevestigd door wat hij las in de door hem gerecenseerde reis-

verslagen. Daaruit selecteerde hij precies die citaten, aan de hand waarvan hij zijn

eigen afkeer kon illustreren van de met uiterlijk vertoon en pronkzucht omge-

ven katholieke geloofspraktijken. Hoewel het daarbij vooral ging om door het

protestantisme verworpen aspecten als de heiligenverering, mirakelverhalen,

transsubstantiatie, sacramenten en monnikenorden, kondigde zich bij Rabus ook

al het door de Verlichting geïnspireerde antipapisme aan. Voor Rabus was de ka-

tholieke kerk een anachronistisch bolwerk. De door de reisbeschrijvers gesigna-

leerde tirannieke oppermacht van de paus en de daarmee verbonden ‘moordda-
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digste dwingelandinne van ’t geweten, de inquisitie’, toonden voor hem aan dat

de katholieke kerk niet langer paste in de door verdraagzaamheid en gewetensvrij-

heid gekenmerkte moderne tijd.69

Het door de reisbeschrijvers van Rabus’ generatie begonnen offensief tegen

de katholieke kerk als vijand van de Verlichting, werd door hun laat achttiende-

en vroeg negentiende-eeuwse opvolgers voortgezet. Dan overigens ook in reis-

teksten waarin verslag werd gedaan van omzwervingen buiten Europa. In haar op

reisverslagen en zendingsgeschriften gebaseerde studie over niet-westerse cultu-

ren in Nederlandse ogen rond 1800, stuitte Angelie Sens veelvuldig op aanvallen

gericht tegen het bekeringswerk van katholieke missies. In deze context was het

antipapisme een bijverschijnsel van de overzeese concurrentiestrijd, waarin de

protestantse zendelingen en de katholieke missionarissen met elkaar verwikkeld

waren.70 Ook sommige protestantse tijdschriften haakten op deze rivaliteit in. De

opvolger van het in 1692 door Rabus begonnen tijdschrift, de Boekzaal der geleerde we-

reld, merkte in een aflevering uit 1776 op, dat het de missionarissen niet te doen

was om te verlichten en te verbeteren, maar om de zucht tot veroveren en zoveel

mogelijk mensen onder de heerschappij van de paus te brengen.71 Paulus Van He-

mert nam in het eerste deel van zijn blad Lektuur bij het ontbijt en de thetafel (1804) een

artikel op, waarin hij de jezuïeten die zendelingenwerk verrichtten in China,

‘blinde leidslieden der blinden’ noemde. Zij waren de slechtst denkbare ambas-

sadeurs van de ‘verlichtende, verbeterende geest van ‘t christendom’.72 De Letter-

oefeningen publiceerde een vierdelige serie artikelen over de ‘laatste werkzaamhe-

den der roomsche geestelijkheid in China’, maar opmerkelijk genoeg bleven

daarin invectieven à la Van Hemert achterwege.73

Rijke protestantse en arme katholieke landen 

Ontegenzeggelijk vindt men over het geheel meer verlichting in protes-

tantsche dan in roomschgezinde landen; en onbetwistbaar is het, dat

men meer werkzaamheid en meer geluk des volks in protestantsche lan-

den aantreft. 74

De overtuiging dat de protestantse landen wat betreft Verlichting, voorspoed en

welzijn beter af zijn dan de katholieke landen, hierboven verwoord door de Duit-

se auteur Johann Ludwig Ewald, bleek hiervoor al diverse malen in spectatoriale

geschriften. Het was in feite één van de centrale thema’s in het transnationale an-

tikatholieke discours. De tendens de economische op- en neergang van landen te
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koppelen aan de religieuze signatuur was vooral sterk aanwezig bij Duitse protes-

tanten. Het verband dat Max Weber tussen het protestantisme en materiële wel-

vaart in de twintigste eeuw constateerde, zag men ook gedurende de zeventien-

de en achttiende eeuw. In Engeland heerste rond 1800 de opvatting dat het

katholicisme de belangrijkste reden van de armoede in Ierland was. Door het

steeds benadrukken van de Ierse katholieke achterlijkheid schoven de Britten de

schuld in de schoenen van de Ieren zelf.75 Nederlanders lazen hierover in reisbe-

schijvingen. De Engelse predikant Joseph Townsend riep in zijn Reize door Spanje

(1792-1793) de Britse regering op de opvoeding van de Ieren niet langer uit stel-

len. Verlichten was het devies, want ‘bij de verlichte natiën’ waren de katholieken

‘niet langer paapisten’.76 In Stranger in Ireland (1806), dat hier tien jaar later in de ver-

taling van de remonstrantse predikant Willem de Goede uitkwam onder de titel

Reize door Ierland, hekelde de auteur John Carr de Engelse politici omdat zij voor

het lot van de katholieke ‘volksklasse’ geen oog hadden. Ook hij pleitte voor cul-

turele verheffing; als de katholiek eenmaal beschaafd was zou hij zich als vanzelf

gaan wijden aan ‘voordelige en winstgevende werkzaamheden’.77 De Letteroefenin-

gen nam de vooronderstelling dat de confessionele identiteit van een land(streek)

van cruciale invloed was op de economische ontwikkeling, veelvuldig en zonder

weerspraak over. Zo selecteerde het tijdschrift uit een verslag van een Zwitserse

reis van de Engelse predikant William Cox de volgende zinsnede:

Gedurende de tegenwoordige en voorgaande eeuw zijn de protestanten

aanmerkelijk in getal vermeerderd en derzelver werkzaamheid overtreft

in alle takken van koophandel verre die der roomsgezinden: een blijk-

baar bewijs, hoe zeer de leerstellingen der rk de nijverheid belemmeren

en de geestvermogens onderdrukken.78

Voor veel reisbeschrijvers stond buiten kijf dat de onderklassen in de katholieke

landen gedoemd waren te leven onder verpauperde omstandigheden, omdat daar

het obscurantisme door kerkelijke onderdrukking in stand werd gehouden. Om

bigotterie te bestrijden moest men de opvoeding van het katholieke ‘gemeen’ ter

hand nemen. Via de Letteroefeningen kon men vernemen dat dit geen sinecure was.

Zo gaf het tijdschrift aan haar lezers door wat Meerman berichtte over het misluk-

ken van de volksverlichting in Italië. Pogingen van vooruitstrevende Italianen tot

hervorming van het onderwijs in de geest van de Verlichting werden volgens

Meerman gedwarsboomd door ‘een groot gedeelte der geestelykheid’, bang

schaapjes van haar kudde te verliezen en vrezend voor een vermindering van de

‘ultramontaansche beginselen in de kerk’.79
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‘Die te Romen is, moet den paus spreken’

Reisbeschrijvingen omvatten meestal meerdere landen, waaronder vaak Italië, ook

al omdat dat land in Europa traditioneel de bestemming van de educatiereis was,

het sluitstuk van een beschaafde opvoeding.80 Een contemporain spreekwoord luid-

de: ‘Die te Romen is, moet den paus spreken’. Van de verslagen van de vele auteurs

die dit gezegde daadwerkelijk in praktijk brachten, of dit althans op papier sugge-

reerden, kon de Letteroefeningen geen genoeg krijgen. Zoals de belevenissen van John

Moore. In geuren en kleuren beschreef deze hoe hij op eerste kerstdag paus Pius vi

de mis zag bedienen. Volgens de reisbeschrijver manifesteerde de steile opvolger

van paus Clemens xiv zich bij die gelegenheid als een ware ijdeltuit. Zelfs door de

onflatteuze pauselijke gewaden heen was duidelijk te zien dat hij niet ongevoelig

was voor ‘persoonlyke bevalligheden’. Hij droeg zijn zijden kousen, rode muilen

en sieraden met zichtbaar plezier en ‘verrigtte alle de wendingen en draaijingen

dier plegtigheid met eene vaardigheid en buigzaamheid des lichaams, zelden aan te

treffen by hun die de driedubbele kroon draagen’. Vrouwen vielen ervoor in kat-

zwijm en wierpen de paus hysterische liefdesbetuigingen toe. In zijn met goud be-

hangen draagstoel leek hij, vanaf het Sint Pietersplein gezien, wel te vliegen en ‘als

een hemelsch weezen, uit het venster in de lugt te dryven’. Met de zegen vanaf het

balkon bereikte de opwinding een hoogtepunt, voor de ‘eersten acteur’ een ‘heer-

lyke vertooning’. Geen andere plechtigheid was ‘beter geschikt om de zinnen te

treffen, en het verstand te verblinden’.81 Bij andere reisauteurs wekten de devotio-

nele plechtigheden tijdens de misviering vooral gêne op: 

De veelvuldige wisselingen der kleeding van den paus, by welke hy zom-

tyds tot zyne onderkleederen ontbloot werd, deeden ongelukkig wel

eens belachlyke denkbeelden by ons opryzen.82

In het derde deel van zijn vierdelige Eenige berichten omtrent Pruisische, Oostenryksche en 

Siciliaansche Monarchiën (1793-1794) beschreef Meerman hoe hij bij de paus op audiën-

tie ging in de Sint Pieter. Voetkussen hoefde hij niet en het maken van tientallen

diepe kniebuigingen vond hij geen probleem. Wat hem verbaasde, was dat de ware

gelovigen de rechtervoet van het immense bronzen Petrusbeeld meenden te moe-

ten kussen. Meerman moest tot zijn afgrijzen meemaken hoe zelfs de Heilige 

Vader zijn ‘kaalen kruin’ tegen de ‘koude voetzoolen’ van Petrus aanwreef.83

Tientallen bladzijden kunnen met vergelijkbare voorbeelden worden gevuld.

Wat opvalt is dat de, in onze ogen ridiculiserende, reisobservaties van protestantse

Romegangers, de Letteroefeningen geen enkele keer aanleiding tot kritische reflectie
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gaf, terwijl zij toch pretendeerde gespitst te zijn op bespotting. Was het antipaap-

se sentiment zo diep geïnternaliseerd dat het vanzelf buiten de orde van de kritische

evaluatie viel? Of werd niet van de redactionele koers afgeweken en doorstonden

de reisfragmenten de lakmoesproef van het gezond verstand? Dit laatste lijkt het

geval. De Letteroefeningen had alleen waardering voor auteurs die naar haar oordeel

hun uiterste best deden een zo onpartijdig mogelijk beeld te schetsen. Dat zij hun

protestantse bril nooit helemaal af konden zetten en vaak dezelfde gemeenplaatsen

herhaalden, werd hen niet verweten. Op een bepaalde manier verwachtte men niet

anders. Van oudsher was het genre van de reisbeschrijving gebonden aan de conven-

tie te putten uit eenzelfde, eeuwenoud repertoire van geijkte karakteriseringen van

andere bevolkingsgroepen.84 Als exponenten van de op zelfstandige opinievorming

gerichte Verlichting, trokken reisbeschrijvers van de achttiende eeuw zich van deze

gewoonte echter minder aan dan hun voorgangers.85 Zij benadrukten werkelijk oog

voor het eigene van de ander te hebben, een intentie die reizigers soms illustreerden

door verslag te doen van prettige ontmoetingen met katholieke gezagsdragers. Reis-

beschrijvers claimden alles wat zij beschreven in hoogsteigen persoon ervaren te

hebben. Toch namen ook zij vaak slechts selectief waar wat aan hun verwachtin-

gen beantwoordde op grond van wat zij elders gelezen hadden.86 Het toposkarak-

ter van de beschrijvingen van de Vaticaanbezoeken lijkt hiervoor illustratief. Empi-

risch verantwoord of vernieuwend hoefde het voor de Letteroefeningen misschien ook

niet te zijn. Het vermoeden lijkt althans gerechtvaardigd dat men dergelijke passa-

ges zo veelvuldig citeerde om zich tegenover de katholieke kerk te positioneren,

zónder daarover zelf rechtstreekse uitspraken te hoeven doen. Bij eventuele kritiek

kon men zich nog altijd verschuilen achter de stelling dat het aangehaalde citaat

voor rekening van de betreffende auteur was. Wellicht kunnen de citaten tevens

worden gelezen als een verkapt protest tegen de paus als onfeilbare autoriteit. Een

kerkelijk gezagshoofd, dat de individuele gelovigen belette hun vroomheid naar

eigen inzicht vorm te geven, was voor de Letteroefeningen immers onacceptabel. Niet

voor niets plaatste het dissidente katholieke theologen op een voetstuk. De indruk

van een bewuste strategie wordt nog eens versterkt door het gegeven dat de Vader-

landsche bibliotheek van het citeren van reisbeschrijvers juist nadrukkelijk afzag. Ik

kom hierop in het volgende hoofdstuk terug. 

Kwaadwillende partijdigheid?

De gepretendeerde objectiviteit van de Letteroefeningen voorzag in een excuus de

vooroordelen van de reizigers onbecommentarieerd en ongefilterd door te geven.
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Maar het selectiebeleid was verre van representatief. De recensenten vertelden er

namelijk niet bij dat onder de reisbeschrijvers zelf een belangrijk punt van discus-

sie was in hoeverre de eigen protestantse identiteit een rol in de waarneming mocht

spelen. Vanaf ongeveer de jaren zeventig van de achttiende eeuw meldden deze in

hun voorwoorden steeds vaker wat precies hun houding tegenover het katholicis-

me was. Sommigen gaven aan met de in het genre gangbare gewoonte de katho-

lieken te kwetsen te willen breken. De in Engeland wonende Italiaan Joseph Baret-

ti bijvoorbeeld, vond het tijd voor een ander geluid. In zijn uit het Engels vertaalde

Reize door Engeland, Portugal, Spanje en Frankryk (1773) stelde hij, dat de vermeende afgo-

derij van de Italianen lang niet zo ‘groot, ongerymd, of laakbaar’ was als steeds door

‘dweepachtige protestanten’ werd voorgesteld.87 Van Goens, de vertaler van Volk-

manns Reisboek door Italiën (1773-1774), wenste Italië niet langer te beschouwen als

het ‘land van de aflaten’. Nationale trots was beter dan een al te vrijzinnige geest

van kosmopolitisme, maar de zon ging niet alleen voor Holland op. Wie in Rome

beweerde dat de ‘paus het beest van de openbaringe is’, was kortzichtig.88 Volk-

mann zelf verklaarde in zijn voorbericht het maar gemakkelijk te vinden zich met

de ‘roomschen godsdienst te vermaaken’. De ‘verstandige roomschgezinde mag

gelooven wat hij wil, en de protestant gelooft daar niets van; het is dan het best de

zaak te verhaalen zo als zy is’. Dat hield voor hem in dat hij geen aandacht besteed-

de aan de ‘reliquien in de kerken’, omdat dit het ‘formeeren van den smaak’ niet 

bevorderde. Over heiligen en mirakelen schreef hij wel, omdat deze veel beteken-

den voor de schilderkunst.89 Deze middenpositie was voor Van Goens reden er bij 

J. van Schoonhoven op aan te dringen Volkmanns reisbeschrijving speciaal ‘ten

dienste der Hollanderen’ uit te geven. Met succes, terwijl in 1779 nog een herdruk

volgde.

Al wilden veel reisbeschrijvers over het katholicisme op een verlichte of in elk ge-

val respectvolle manier schrijven, in de praktijk maakten zij toch nog vaak hun af-

schuw kenbaar. Johan Meerman is hiervan een duidelijk voorbeeld. Hij adviseerde

andere reisbeschrijvers de godsdienst van een bepaald land niet te kleineren, ook al

was daar nog zoveel aanleiding toe. Het zou leiden tot ‘ongepaste discoursen’ en

het was in strijd met de zegepralende verdraagzaamheid.90 Meerman was echter een

vat vol tegenstrijdigheden en zeker als het over katholieken ging. P.W. Klein noemt

hem een rabiaat papenvreter, maar ook een man van tolerantie. Als voorzitter van

een in 1806 ingestelde universitaire hervormingscommissie ontpopte hij zich als

een voorstander van theologisch hoger onderwijs voor katholieken.91 Dit lijkt in te-

genspraak met zijn hiervoor geciteerde Eenige berichten omtrent Pruisische, Oostenryksche

en Siciliaansche monarchiën. Daarin omschreef hij de kerkplechtigheden in Rome als

een ‘soort schouwspelen en (...) vermaaken’ en stoorde hij zich aan de ‘duizenderlei
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verachtelyke bygeloovigheden’ en de ‘afgodery’ veroorzaakt door het gebrek aan

een openbare leerrede.92 Op Malta (op dat moment onder het bewind van de Rid-

derorde van St. Jan van Jeruzalem, de johannieters) leverde een kruisigingprocessie

voor hem het ultieme bewijs van de ‘verkeerdheid’ van de ‘verdeedigers van zinne-

lyke voorstellingen ter bevordering van godsdienstige aandoeningen’.93 En over Si-

cilië rapporteerde hij: ‘Oneindig veel bygeloovigheid gaat op dit eiland buiten twijf-

fel met den godsdienst gepaard’. Omdat de vele geestelijken voor hun onderhoud

afhankelijk waren van het volk, waren zij niet gebaat bij ‘verlichting by den groo-

ten hoop’.94 Achtte Meerman dit soort uitlatingen kennelijk niet in strijd met de

door hem gepropageerde eerbied voor andere godsdiensten, de Duitse auteur Fre-

derik Münter volgde eenzelfde patroon. In Berichten van Napels en Sicilië: Byeen verzameld

op eene reis, gedaan in de jaaren 1785 en 1786 (1791-1792), keerde hij zich tegen de gangba-

re negatieve beeldvorming over de godsdienst in Italië. Desondanks hield hij staan-

de dat het land in verlichting en beschaving minstens een eeuw bij de andere Eu-

ropese landen achterliep. Het harde juk van geestelijke overheersing en de blinde

onderwerping aan de kerkelijke uitspraken waren volstrekt onbestaanbaar met een

‘vrye, ongedwongen verlichte denkwyze’.95

Er waren ook reisbeschrijvers die het juist als hun taak zagen de misbruiken

van de godsdienst aan de kaak te stellen, ook als dat de katholieken beledigde. De

Nederlandse editie van Dupaty’s reisverslag, Brieven over Italië in het jaar 1785 (1800),

vertaald door Jacobus Kantelaar, stelde Italië voor als een land zonder godsdienst:

‘De fakkel van den godsdienst’, zo schreef de jansenist Dupaty, ‘verlicht, noch

brandt hier’.96 Dupaty’s beroemde passage over de overvloedige pracht en kost-

baarheid waarmee de Genuese kerken ‘opgepropt’ waren, kwam de Nederlandse

reiziger N.A. van Rijneveld zo gepast voor, dat hij het citaat letterlijk overnam in

zijn eigen reisbeschrijving Reize naar de Middelandsche Zee (1803). Als Nederlandse

protestant kon hij zich goed vinden in Dupaty’s stelling dat de opsmuk van de

kerken de relatie met God belemmerde: ‘men moet tusschen den menschen en

God niets stellen dan het geen nader bij elkander brengt, de onmeetelijke ruim-

te die hen scheidt’.97 Van Rijneveld was van het Italiaans katholicisme bepaald

niet onder de indruk. Dat de overal te signaleren vetzucht van de monniken ver-

oorzaakt werd door de ‘kastijdinge des vleesches’ kon hij maar moeilijk geloven.

Ook ergerde hij zich aan geestelijken die zich onder het mom van de biecht en

godsdienstoefening, het recht aanmatigden met vrouwen en dochters onder vier

ogen te zijn. Een recept voor zedeloosheid, want wie hen stoorde kon rekenen op

excommunicatie. 98 Dit was overigens een klassiek antipapistisch argument.

Met de auteur van Aangetekende byzonderheden myner reis van Lyfland naar Italië (1805),

de hier vooral als toneelschrijver gewaardeerde August Friedrich Ferdinand von
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Kotzebue, belanden we bij een tegenpool van Volkmann, tegen wie de als recal-

citrant bekendstaande Kotzebue zich heftig afzette. Kotzebue vond dat een reis-

beschrijver moest spreken zoals hij gebekt was. Recht voor zijn raap. Hij mocht

het bijgeloof het ‘masker van het aangezicht’ en de ‘armhartige vodden van het lijf

rukken’, zonder de verdenking op zich te laden tegen de godsdienst te zijn. Reli-

gie was cruciaal voor het voortbestaan van de natie en ketende de menselijke

maatschappij aaneen. Maar wanneer priesters de neiging van het volk tot bijge-

loof als werktuig voor hun hebzucht en heerszucht aanwendden, fabeltje op fa-

beltje stapelden en elk lichtje blusten opdat het volk dom zou blijven, was het

geoorloofd tegen dat gebroedsel te donderen.99

Alle hierboven genoemde reisbeschrijvers kregen besprekingen in de Letter-

oefeningen. Aan hun reflecterende opmerkingen over het katholicisme ging het

tijdschrift zoals gezegd goeddeels voorbij. Vermoedelijk met opzet, want anders

had zij zelf een standpunt moeten formuleren en dat viel weer moeilijk te vereni-

gen met het beginsel vooral niemand voor het hoofd te willen stoten. 

bekeringsgeschriften

Het conflictmijdende karakter van de Letteroefeningen bracht de redactie in verle-

genheid bij de beoordeling van bekeringsgeschriften. Bekeerlingen waren im-

mers geneigd religieuze tegenstellingen aan te wakkeren. Dat de Letteroefeningen

zich distantieerde van bekeringen tot het protestantisme blijkt uit haar reactie

op de Nederlandse vertaling van het Antipapistisch Journaal (1773) van de Duitse Fer-

dinand Ambrosius Fidler. De bespreking ervan volgde op een korte recensie over

twee andere publicaties uit 1772 en 1773, waarin dezelfde schrijver verantwoor-

ding aflegde over de achtergronden van zijn bekering van augustijner monnik

tot evangelisch-luthers godgeleerde. De Letteroefeningen achtte Fidler oprecht en

was geporteerd van zijn ‘gemoedlyke voorstelling van de hinderpalen, die vele be-

letten Jezus na te volgen [...]’.100 Tot op zekere hoogte toonde de Letteroefeningen ook

begrip voor Fidlers Antipapistisch Journaal. Bekeerlingen waren nu eenmaal per de-

finitie ‘aendoenlyker en vuuriger’ dan protestanten die met hun geloof waren

grootgebracht. Maar al betoonde de schrijver zich een ‘welmenend yveraer in ’t

bestryden der roomsche kerke’,‘s mans schryfwyze’ kon er niet mee door. De pre-

dikant zette zichzelf te kijk als een fanaticus. Een tegenreactie van een ‘Dompre-

diker’, die Fidler afschilderde als een huichelaar met valse streken, vond men even

ergerniswekkend.101 Scherpe kritiek had men eveneens op Fidlers driedelige De

Proselyt, welke maar liefst vijf herdrukken beleefde. Volgens de Letteroefeningen
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schetste Fidler hierin ‘de haetlykste zyde’ van de katholieke kerk, wederom met de

verwerpelijke bedoeling op te hitsen in plaats van in te nemen.102 Nederlandse le-

zers zouden er ‘gene byzondere nuttigheid uit trekken’ en men moest wel ‘ene

bittere geestgesteldheid’ bezitten, wilde men zodanige ‘twistgeschriften’ met ver-

maak lezen.103 Een verdediging van een Nederlandse katholiek gericht tegen Fid-

ler en diens ‘heethoofdige’ vertaler, bleef in het tijdschrift onbesproken.104

Men maakte zich meer zorgen over bekeringen tot het katholicisme dan over

bekeringen tot het protestantisme. Dit komt pregnant naar voren in de wijze

waarop het tijdschrift omsprong met de geruchtmakende kwestie rondom de be-

kering van reisbeschrijver Frederik Leopold graaf van Stolberg. De inhoud van het

derde deel van diens, door de Letteroefeningen gerecenseerde Reis door Duitschland, Zwit-

serland, Italië en Sicilië (1798-1801) bestond onder meer uit aanmerkingen op de bij-

gelovigheid van de inwoners van de stad Tarente. Daarmee wekte de Duitse auteur

de indruk zelf in elk geval geen katholiek te zijn. Maar juist toen de Nederlandse

vertaler het betreffende tekstfragment onderhanden had, vernam hij dat de graaf

katholiek geworden was. Dit noopte hem tot een drie bladzijden lange beschou-

wing over deze onverwachte bekering. De vertaler veronderstelde dat Van Stol-

bergs overstap een combinatie was geweest van zijn passie voor de kunst en zijn

‘goedhartige lichtgelovigheid’. De fraaie Italiaanse opsmuk had hem kennelijk

verblind voor de veel hogere waarde van intrinsieke religiositeit. Het was treurig

dat zijn ‘al te vuurige verbeelding’, die zo vaak het verstand verbijsterde, met hem

op de loop was gegaan. De nieuwe ‘geestneiging’ van Van Stolberg, die in zijn reis-

beschrijving het domme bijgeloof met zoveel reden gispte, moest haast wel door

list en bedrog van buiten zijn aangezet.105

De recensent besteedde opvallend weinig aandacht aan de kritiek van de Ne-

derlandse vertaler. Volgens zijn nogal summiere weergave gaf de bekering de ver-

taler ‘de gelegenheid, om, in eene aantekening, daarover uit te weiden, en dien

overgang uit ’s graaven character op te lossen’.106 Ook ging hij stilzwijgend voor-

bij aan de naam van de vertaler. Terwijl dat niemand minder was dan Johannes

Lublink de Jonge, bekend als literator maar evenzeer als medeopsteller van het

wetsontwerp dat de scheiding van kerk en staat regelde. De Letteroefeningen wilde

onder alle omstandigheden diplomatiek blijven en was principieel afkerig van

‘personaliteiten’. Door min of meer voorbij te gaan aan de noot van de vertaler,

wees het tijdschrift Lublink de Jonges aanmerkingen op de individuele afweging

van Van Stolberg af; kennelijk vond men het niet kies om de oud-politicus expli-

ciet terecht te wijzen. Via een omweg deed men dat echter toch. 

In 1806 verscheen Overdenkingen, bij gelegenheid van den overgang van den Grave F.L.

van Stolberg tot de roomsche kerk, allen onzijdigen christenen ter ernstige overweging voorgesteld,
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een uit het Duits vertaald geschrift. Volgens de Letteroefeningen trachtte het aan te

tonen ‘dat men waarlijk geen rede heeft, om op de eendracht, eensgezindheid,

overeenstemming en onfeilbaarheid’ van de katholieke kerk te roemen. Het was

te verwachten geweest dat Van Stolberg, en allen die zich dat hadden laten ‘wijs-

maken’, zich jammerlijk teleurgesteld zouden zien. In de recensie positioneerde

de Letteroefeningen zich nadrukkelijk tegenover al degenen die er openlijk aan had-

den getwijfeld dat Van Stolberg zich te goeder trouw had laten overtuigen. Per-

soonlijk gerichte aanvallen gaven geen pas, maar dit nam niet weg dat de Letteroefe-

ningen van de door de auteur aangeleverde ammunitie tegen de katholieke leer

dankbaar gebruikmaakte. ‘Het volstrekt gemis van bewijzen voor de zekerheid

van de onfeilbaarheidsleer, die de katholieke kerk haar leken opdringt en waarom-

trent zij geen redelijk onderzoek toelaat’ en ‘van ’t verbod aan de leken, om den

bijbel te lezen, tenzij ‘er ten minsten gezorgd worde, dat de gemeene man alleen

zulke vertalingen in handen krijge, die van roomsche schrijveren afkomstig zijn,

en ’t stempel der kerkelijke goedkeuring hebben’, evenals het ‘even groot gezag,

dat zij aan zoogenaamde overleveringen toeschrijven’, het waren alle zaken die,

volgens de Letteroefeningen ‘zeer wel dikwijls gezegd zijn, maar bij zoodanige, gele-

genheid, welke aanleiding gaf tot dit geschrift, wel eens weder mogen erinnerd

worden’.107 Drie jaar later liet het tijdschrift zich genadeloos uit over het werk van

de man die te boek stond als Van Stolbergs bekeerder: Bernard Heinrich Over-

berg. Diens Christkatholisches Religions-Handbuch (1804) verscheen in 1809 als Hand-

boek van den Christelijken Catholijken Godsdienst. Volgens de Letteroefeningen kon de erin

gepropageerde plichtenleer niet tippen aan wat daarover in de bijbel stond. Voor

het aankweken van godsdienst en burgerdeugd vond de recensent het handboek

totaal ongeschikt. De auteur zou voor een volgende editie moeten beginnen met

het schrappen van de ‘groote menigte van menschelijke instellingen en willekeu-

rige bepalingen’. In tegenstelling tot wat Overberg beweerde, hadden die met de

‘uitdrukkelijke bevelen van Jezus en de Apostelen’ niets te maken.108

nederlandse katholieken

Moreel burgerschap

Tot dusver bleek de in de Letteroefeningen voorkomende beeldvorming over het ka-

tholicisme en de katholieken overwegend ontleend aan buitenlandse literatuur.

De vraag die gaandeweg dit hoofdstuk steeds prangender werd, is welke percep-

ties zich in het tijdschrift van de Nederlandse katholieken laten onderscheiden,
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zowel in moreel burgerlijk als in staatkundig opzicht. De oogst op dit punt is ta-

melijk mager in vergelijking met wat al is gepasseerd. Op het totaal van de 102

doorgenomen vuistdikke delen beloopt het aantal specifiek aan het Nederlandse

katholicisme gewijde bijdragen om en nabij de dertig. Althans, voor zover valt in

te schatten op basis van de soms inaccurate inhoudsopgaven. De eerste twee de-

cennia vanaf de oprichting was de aandacht vrijwel nihil. De betrokkenheid bij

het onderwerp manifesteerde zich vooral gedurende de gepolitiseerde jaren van

de patriottentijd. In het bijzonder tussen 1780-1784, en daarna vooral gedurende

de Bataafse Tijd, met als piekjaren 1797-1802. Percepties van het katholicisme en

de katholieken waren daarnaast traceerbaar in artikelen over wat als aanverwan-

te zaken kunnen worden beschouwd: de geschiedenis van de Hervorming en het

verlies van de bevoorrechte positie van de hervormde kerk na 1796. 

Hoewel de Letteroefeningen zich niet zo expliciet politiek profileerde, menen Kloek

en Mijnhardt dat het cultureel tijdschrift als zodanig, evenals de spectatoriale ge-

schriften, romans en genootschapsverhandelingen, een belangrijke bijdrage lever-

de aan de totstandkoming van het nieuwe burgerideaal op grond waarvan eerst de

patriotten en later de Bataven hun hervormingen konden doorvoeren.109 Het aan-

deel van de Letteroefeningen in de politieke veranderingen moet in dat geval zeer ruim

worden opgevat. Het tijdschrift distantieerde zich bewust van het politieke strijd-

gewoel. Een midden tussen het straatrumoer opererende felle patriot als Gerrit Paa-

pe, die de roep om nationale verzoening beantwoordde met nog agressiever getoon-

zette geschriften, was de redactie een doorn in het oog. In 1799 sprak zij de hoop uit

nooit meer iets van Paape te hoeven lezen.110 Dit onderscheid tussen het revolutio-

naire elan van patriotse voormannen en het behoudende, afstandelijk-literaire

standpunt van de Letteroefeningen is ook zichtbaar in haar toch conservatieve hou-

ding tegenover moreel burgerschap. Waar in de tachtiger jaren patriotten als Wolff

en Deken dat ideaal voor alle confessies gelijkelijk toegankelijk verklaarden, hield

de Letteroefeningen voor de katholieken aanvankelijk flink wat slagen om de arm. Ty-

perend is dat het tijdschrift zich – uitgerekend in 1781 – boog over de vraag waar-

om de katholieken toch zo veelvuldig vloekten. De voorzichtig geformuleerde con-

clusie luidde dat men hen deze slechte gewoonte niet echt kwalijk kon nemen:

omdat zij zoveel moesten bidden, lag Gods naam nu eenmaal in hun mond bestor-

ven.111 De Letteroefeningen wilde de katholieken een moreel burgerschap zeker niet

ontzeggen, maar zij stelde hen nog niet gelijk aan de protestanten. Generaliseren-

de uitlatingen omtrent hun vermeend ondermaats intellectueel niveau kwamen in

de Letteroefeningen in alle jaren in talrijke artikelen in de vorm van achteloze tussen-

zinnetjes voorbij. De ‘domheid des volks in het stuk van den godsdienst’ werd als

een typisch katholiek probleem gezien.112
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Handreikingen tot verbetering waren welkom wat de Letteroefeningen betreft. Dit

kwam al naar voren in haar welwillende reactie op Engelberts’ zendingsdrang de

katholieken zich te laten spiegelen aan de deugden van de enige goede paus, Cle-

mens xiv. In dezelfde lijn toonde het tijdschrift vijf jaar eerder sympathie voor de ka-

tholieke priester Adriaan Wittert. In 1770 riep hij zijn geloofsgenoten op om als

christenen en gehoorzame onderdanen van de Republiek deel te nemen aan de Al-

gemene Dank, Vast- en Bededag, een sinds 1713 jaarlijks ritueel, dat de politieke

eenheid van het vaderland moest bevestigen. Elizabeth Wolff en Agatha Deken na-

men in hun Economische Liedjes (1781) een gedicht op, waarin zij de bededag tot een

‘roomsche en onroomsche’ gebeurtenis verklaarden.113 Of katholieken het ritueel

ook daadwerkelijk even trouw en vanzelfsprekend hebben meegevierd, is in het on-

derzoek nog een open vraag. Wittert veronderstelde dat zijn geloofsgenoten zich

van deelname aan de bededag lieten weerhouden op grond van de eraan verbon-

den doelstelling: bidden om de ‘voortplanting van den hervormden godsdienst’.

De wil om mee te doen werd inderdaad flink op de proef gesteld, want de officiële

adressering van de uitnodigingen beperkte zich tot de predikanten van de gerefor-

meerde kerk.114 In 1792 klaagde de Utrechtse aartspriester Henricus Berendtzen dat

hij van de Staten nog steeds geen informatie over de data van de bid- en dankdagen

ontving. Hij weet dit aan een bij de overheid mogelijk heersende angst dat de ka-

tholieken zich op de biddagen te buiten zouden gaan aan ongewenste afgodische

taferelen.115 Een uitgesproken gunstig onthaal kreeg een door een protestantse ‘va-

derlander’ in 1790 gelanceerd plan om de katholieke kerk op te stoten in de vaart der

Verlichting door haar financiën te reorganiseren. Daarmee zou geld vrijkomen voor

de salariëring van de priesters, het onderhoud van de kerken en de armenzorg.116

In 1797 wenste een redacteur van de Letteroefeningen ‘dat de protestanten, door

kleinachting van hunne catholieke mede-christenen, en door liefdelooze beoor-

deelingen van derzelver leer en eerdienst, niet langer aanleiding gaven tot vereeu-

wiging van eene scheuring, die, wat men zeggen mogt, tot oneer van het christen-

dom strekt’.117 Als het aan het tijdschrift lag, werden de katholieken opgenomen

in de morele gemeenschap, althans in praktische zin. Op het meer abstracte ni-

veau, dat van de historische verbeelding van de gemeenschap, lag het moeilijker.

Zoals alle protestanten in de tweede helft van de achttiende eeuw, waren ook de

redacteurs van de Letteroefeningen van oordeel dat het belangrijkste ijkmoment van

de Nederlandse natie de Hervorming was, op zijn achttiende-eeuws gezegd: de

‘bevrijding’ van het ‘pauslyk juk’. Al meteen in haar eerste jaargang wijdde het

tijdschrift uitvoerig uit over het ‘onschryvelyke verval der kerke in leer en zeden’

in de vijftiende en zestiende eeuw ‘elders’, maar ook in ‘ons vaderland’. In de duis-

tere tijden van voor de Hervorming maakte men de godsdienst ondergeschikt aan
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uiterlijkheden en deed men leken geloven dat ze onbekwaam waren om zelf te

oordelen. Hierdoor werden ze gedwongen het gezag van hun geestelijke leidslie-

den blindelings te gehoorzamen. Het gebrek aan liefde voor de waarheid en het

verbod op individueel onderzoek waren het fundament waarop de geestelijken

‘het gebouw van blinde bygeloovigheid en trotsche heerschzugt onverhinderd

konden stichten’. Tot heil van de wereld en in het bijzonder van Nederland, ver-

braken de protestanten de banden van de gewetensdwang en zuiverden de chris-

telijke kerk. Het was aan de achttiende-eeuwse protestanten om het in de zestien-

de eeuw begonnen ‘heilzaam’ werk te vervolmaken.118 De Hervorming gold als

rechtstreekse voorloper van de Verlichting (met als geijkt tegenbeeld de ‘duiste-

re Middel Eeuw’).119 In 1805 citeerde men met instemming Charles Villers, die de

Hervorming beschouwde als de belangrijkste bijdrage tot ‘de vorderingen der be-

schaaving en verlichting, niet alleen in Europa, maar in alle die deelen der weereld,

waar de Europeaanen hunnen kundigheden en beschaaving hebben overgebragt’.

De vijanden van de Verlichting, niet in de laatste plaats de fanatiekelingen onder

de gezagsdragers van de roomse stoel, typeerde hij bot als obscuranten.120

Het is duidelijk dat als het over de Hervorming ging, de Letteroefeningen de objec-

tiviteit gemakkelijk liet varen. Toch is het belangrijk te constateren dat de redactie

in dit opzicht niet heel strak aan één narratief perspectief vastzat. Waarschijnlijk

wilde zij zich daartoe ook niet bekennen, omdat ze voor een vereniging van alle

protestanten was. Dat kan althans worden afgeleid uit de losse manier waarop het

tijdschrift reageerde op de viering van het bicentenaire van de Hervorming van Am-

sterdam in 1778. Twee van de toen talloze auteurs van herdenkingsschriften, Ferdi-

nand Dobbrauski en Petrus Conradi, trachtten iets meer ruimte in te bouwen voor

de katholieken door te erkennen dat ook hen toen onrecht was aangedaan.121 Een

heel ander uitgangspunt hanteerde Joachim Mobachius, die van het exclusief pro-

testantse Neerlands Israël concept uitging.122 Op dit interpretatieverschil ging het

tijdschrift in het geheel niet in. Zoals altijd bewandelde het ook hier een veilige tus-

senweg: stuk voor stuk waren het ‘dankbaare en leerzame’ herinneringen aan wat

voor de ‘kerk- en burgerstaat’ zo’n gewichtig jaar was geweest.123

Politiek burgerschap

De patriotse en Bataafse jaren moeten de voor polarisatie allergische redactie van

de Letteroefeningen heel wat hoofdbrekens hebben gekost. Met het oog op het voort-

bestaan van het tijdschrift kon zij het zich niet permitteren om zich met één be-

paalde partij te identificeren.124 Niettemin werden politieke ontwikkelingen ge-
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volgd, en wel via de boekbesprekingen: de redactionele formule incorporeerde nu

eenmaal geen actuele nieuwsberichten. Gelet op het grote aantal recensies over pu-

blicaties die verband hielden met de gebeurtenissen aan het revolutionaire front,

ligt het in de lijn der verwachtingen dat er ook grote belangstelling voor de kwes-

tie van de katholieke burgerrechten bestond. Afgemeten aan de frequentie waar-

mee dit onderwerp ter sprake werd gebracht, bleek dit slechts in geringe mate het

geval. Tot circa 1780 bleven de concrete omstandigheden waarin de Nederlandse

katholieken verkeerden in ieder geval buiten beeld, op een paar korte stukjes na.125

Vanaf begin jaren tachtig maakten steeds meer katholieken bij hun plaatselij-

ke autoriteiten bezwaar tegen hun achterstelling. Zoals eerder bleek, trok deze

ontwikkeling in de politieke pers veel publiciteit. Ook de Letteroefeningen kon er

niet omheen. Zo vermeldde het tijdschrift in 1780 de Aanspraak der Roomsch-Catho-

lijke Pastooren, gericht tot de dijkgraaf en baljuw van Rijnland. Bij zijn aanstelling

had deze bestuurder de gelden verhoogd die de katholieken moesten betalen voor

een vergunning om hun eredienst te mogen houden. De pastoor van Rijnsater-

woude, M.H. Witbols, tekende hiertegen namens zijn ambtgenoten bezwaar aan.

Bij het schrijven voegde hij het oude geldbedrag, dat door de baljuw werd gewei-

gerd. Dit voorval greep een anonymus aan om via een fictieve ambtsbrief over de

‘toestand van de roomsche kerke hier te lande’ hevig uit te varen, vooral tegen het

aftroggelen van de niet eens bij wet vastgestelde penningen. In een bijgevoegd

stukje dreef hij de spot met het ‘oodmoedig en onderdanig’ gedrag van de pas-

toors en beschuldigde Witbols de baljuw te hebben willen omkopen in ruil voor

een ruimhartig gedoogbeleid. De Letteroefeningen lijkt meer gepreoccupeerd met

schrijfstijl en toonzetting dan met thematiek en inhoud. De argumentatie vol-

deed aan het oogmerk van de schrijver, maar de bewoordingen van diens aantij-

ging tegen de pastoor waren te ‘personeel’ en te hatelijk om in ‘openbaren druk

gemeen te worden’.126 In 1784 drukte het tijdschrift een gedeelte af van een rekest

van de katholieken te Arnhem. Zoals in de meeste andere plaatsen streefden zij

niet volledige burgerrechten na; zij verzochten de magistraat om toelating tot de

stadsambten, uitgezonderd de ‘magistratuur en zodanige ampten, welke volgens

de constitutie des lands, alleen de leden der gereformeerde kerke behooren opge-

dragen te worden’.127 Gaf dit de patriotse publicist Pieter ’t Hoen aanleiding tot

een juichende steunbetuiging, de Letteroefeningen noemde het: gepast ‘beschei-

den’.128 Het verzoekschrift werd echter niet gehonoreerd. Een tweede verzoek van

een jaar later schoven de patriotse regenten op de lange baan. De Letteroefeningen

kwam op de kwestie niet meer terug, en besteedde evenmin aandacht aan bij an-

dere stadsbesturen ingediende rekesten. Het lag niet in haar aard voor politieke

principes de barricaden op te gaan, inclusief de rechten van katholieken. 
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Dat het tijdschrift zich niet door een specifieke partij-ideologie liet leiden,

maar steeds op basis van redelijkheid een eigen middenpositie zocht, blijkt ook

uit het gemak waarmee het de binnenlandse discussie over de katholieke eman-

cipatie scheidde van de buitenlandse. Terwijl de Letteroefeningen de internationale

actualiteit rondom het vraagstuk in principe aan de kranten overliet, maakte ze in

1780 plotseling reclame voor een Nederlandse vertaling van de juridische verde-

diging van Lord George Gordon, leider van de langste en hevigste antipapistische

rellen uit de Engelse geschiedenis, beter bekend als de Gordon Riots. Deze rellen

begonnen in 1780 in Londen als verzet tegen het regeringsbesluit de antikatholie-

ke wetgeving te matigen. Gordon werd op beschuldiging van hoogverraad voor de

rechtbank gedaagd. Het was, aldus de Letteroefeningen, ‘aangenaam’ te lezen met

hoeveel ‘hartelijkheid’ en ‘bondigheid’ hij door zijn advocaat was vrijgepleit.129

Het enige dat voor de Letteroefeningen kennelijk telde, was dat uiteindelijk de rede-

lijkheid had gezegevierd. Dit was overigens waarschijnlijk representatief voor de

wijze waarop de Gordon Riots hier werden bekeken. Van Sas beschrijft een prent

uit 1780, waarop de Londense rellen als beeld voor religieuze tolerantie werden

gebruikt.130 Ook bestaat nog een fel anti-Gordon gedicht, Engeland klagende over de

buiten- en binnenlandse twisten by gelegenheid van het oproer, voorgevallen binnen Londen van

den 2 tot den 13 Juny 1780, dat de Letteroefeningen onbesproken liet.131 Hoe zij over Gor-

dons acties dacht, lichtte ze niet toe; waar een journalist nu beslist naar historische

parallellen had gezocht, liet zij die kans lopen. Zo had zij bijvoorbeeld kunnen

wijzen op de recente, in 1778 uitgebroken rellen in Vlissingen, die net als in En-

geland waren ontstaan nadat de autoriteiten de katholieken meer burgerrechten

hadden verleend.132 Van de Zeeuwse regenten mochten de voor de buitenlandse

handel belangrijke katholieken een eigen kerk bouwen; de protestantse bevol-

king was hiertegen hevig in opstand gekomen. 

De hausse aan pro- en contrapropaganda die losbarstte gedurende de Bataaf-

se revolutiejaren vond weerklank in de Letteroefeningen, maar het tijdschrift zelf

stelde zich opnieuw niet activistisch op. Uit een recensie naar aanleiding van twee

gepubliceerde ‘zamenspraaken’, tussen een gereformeerde dorpspredikant en

diens katholieke tuinman, kan worden opgemaakt dat het de inmiddels gelega-

liseerde politieke emancipatie van de katholieken onderschreef. De tuinman ver-

dedigde het toetreden van zijn geloofsgenoten tot de landelijke en plaatselijke

besturen, zijn baas meende dat de politieke participatie van de katholieken ten

koste ging van de leden van de hervormde kerk en bovendien een uiting was van

‘religiezucht’. Volgens de Letteroefeningen toonde de tuinman ‘meer harts en meer

rechtschapene begrippen dan zyn meester te bezitten’.133

165

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 165



Protestantse belangen bedreigd

Refereerde de Letteroefeningen indirect positief aan de katholieke emancipatie, veel

meer kopij besteedde het tijdschrift aan verdedigers van de belangen van de voor-

malige publieke kerk. In de Letteroefeningen is goed terug te lezen, dat de kerkelij-

ke eigendomsrechten grotendeels werden beargumenteerd op grond van histori-

sche argumenten. In talrijke gerecenseerde geschriften werd getamboereerd op

alle ‘daadzaaken’ die de protestanten in vroeger en later tijden door de katholie-

ken waren aangedaan. Van de ‘wreedste vervolgingen’ tegen allen, die in de zes-

tiende eeuw geweigerd hadden het ‘gezag van den paus en de geestelykheid’ nog

langer blind te gehoorzamen, en de ‘weinige roomschgezinden’ die bereid zouden

zijn geweest samen met de ‘onroomschen’ te strijden voor de vrijheid in de oor-

log tegen de Spanjaarden, tot en met de ‘gevaarlyke’ katholieke ‘samenrottingen’

om het land ‘weder in ’s vyands hand te leveren’.134 Een door de Letteroefeningen als

‘schrander’ betitelde auteur bracht tegen de nationalisering van de ‘geestelyke

goederen’ in, dat het verbod op de uitoefening van de katholieke eredienst destijds

op gezag van de ‘gantsche natie’ was uitgevaardigd; de kerkelijke goederen die

sindsdien nationaal bezit waren geweest, moesten dat ook blijven.135 De Letteroefe-

ningen zelf nam de haar vertrouwde tussenpositie in. Voor de stelling, dat de pro-

testanten op historische gronden wettig eigenaar van de kerkgebouwen waren,

viel hier en daar wel wat te zeggen, maar zij hoopte met het oog op de vrede toch

op ‘billyke schikkingen’.136

Ook de in twee delen uitgegeven Reize door de majorij van ’s Hertogenbosch

(1799;1800) en Gedachten over de Meierij van ’s Hertogenbosch en derzelver inwoners (1801)

bracht de Letteroefeningen onder de aandacht van de lezers. Daarin hekelde de ano-

nieme auteur, de gereformeerde predikant Stephanus Hanewinkel, de ‘domheid,

bygeloof, dweepzucht, godsdienst-haat en vervolging’ van de nog mijlenver van

de Verlichting verwijderde Brabanders. Daarmee adstrueerde hij de stelling dat

zij de door de gereformeerde elite vervulde politieke en bestuurlijke taken niet

konden overnemen, omdat zij als onverlichte en bijgelovige katholieken daartoe

incapabel waren.137 Hanewinkels geschriften kwamen de Letteroefeningen waar-

heidsgetrouw voor, maar ook contraproductief. De Brabantse belijders van de

‘roomschen godsdienst’, toch al niet behept met leeslust, zouden er geen lering

uit trekken omdat de teksten vooral walging opwekten. De politieke implicaties

van Hanewinkels negatieve Brabant-beeld liet het tijdschrift buiten beschouwing;

haar kritiek was alleen moreel van aard.138
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‘zwakke redeneeringen’

Ook tijdens de Bataafse Tijd hechtte de Letteroefeningen eraan de lezers een palet aan

te blijven bieden van nieuwe mogelijkheden en beperkingen voor individuele

ontwikkeling op cultureel en religieus gebied. Daarmee accentueerde zij tevens de

marges van de ruimte waarbinnen op moreel burgerschap aanspraak kon worden

gemaakt. De invulling van dat ideaal werd steeds gepresenteerd als het resultaat

van een autonome, individuele keuze; de Letteroefeningen reikte slechts bouwste-

nen aan. In relatie tot het katholicisme gebeurde dit aanvankelijk voornamelijk op

basis van vertaalde boeken, maar vanaf 1797 kwamen daar ook Nederlandse pu-

blicaties bij. De eerder gesignaleerde voorkeur voor bij de katholieke kerk uit de

gratie geraakte geestelijken tekende zich ook binnen het nationale kader af. Zo

stond het tijdschrift stil bij de lotgevallen van Theodorus van Middelwaert, oud-

katholiek priester te Haarlem. Deze raakte in 1796 in opspraak omdat hij zichzelf

rekende tot de rooms-katholieke geestelijkheid, daarmee de banvloek van Rome

negerend.139

Uitzonderlijk binnen het streven van de redactionele formule om ‘personali-

teiten’ en polemieken te vermijden, was dat de Letteroefeningen een serie van zeven

recensies wijdde aan de controversiële kwestie Frans Voorhout. Deze kan gelden

als een Nederlandse equivalent van de convertiet Van Stolberg, die in 1808 door de

Letteroefeningen was geportretteerd als een goedmenend christen, die in religieuze

zin helaas tot de verkeerde slotsom was gekomen. De publiciteitsgolf rondom de

bekering van Voorhout begon nadat Petrus Schouten diens geloofsbelijdenis in

1797 openbaar maakte.140 De Alkmaarse pastoor was bekend als auteur van onder

meer Ons verlost en juichend vaderland (1795), een sermoen dat vaderlandsliefde en

blijdschap over de jongste omwenteling predikte. De Letteroefeningen prees hem

voluit als een verdienstelijke burger met verstandige denkbeelden, een uitzon-

derlijk compliment voor iemand die behoorde tot de katholieke geestelijkheid.141

Ook met zijn weergave van Voorhouts geloofsbelijdenis gaf de patriotse pastoor

volgens het tijdschrift blijk van een ‘gezond oordeel’. Maar dat maakte de zaak

volgens de recensent juist volstrekt onbegrijpelijk. Hoe kon een ‘schrandere’ pas-

toor de katholieke leerbegrippen, in het bijzonder de transsubstantiatie, nog zo

‘getrouwelyk’ aankleven? En dan de bekeerling zelf: dat een ‘man van verstand, die

zoo veel onderzocht, zoo veel verworpen en weggeredeneerd heeft, zich met zul-

ke zwakke gronden voor zyn geloof heeft kunnen vergenoegen’ viel volgens de

recensent nauwelijks te geloven.142 De Letteroefeningen gaf ook het woord aan een

anonymus, die in een tegengeschrift de zwakkeren van geest tegen de redenaties

van een ‘kundig en verstandig man’ als Schouten wilde beschermen. Dat Voor-
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hout zich door Schouten had laten overhalen, kwam doordat hij als protestant al

behept was met verwarde en oppervlakkige denkbeelden. Het was dus niet ver-

wonderlijk dat hij zijn toevlucht nam tot blind gezag. Zijn overgang had ook

staatkundige implicaties. De door hem gezworen eed van gehoorzaamheid aan

de paus moest worden beschouwd als een staatsgevaarlijke daad, want in de ‘voor-

gewende eenheid’ lag de verplichting besloten over te gaan tot vernieuwde vervol-

gingen en mishandelingen van andersdenkenden. Daarenboven was de geloofs-

belijdenis broddelwerk. Schoutens voorstelling van de katholieke leer was ‘ruw’

en onderbouwd met de ‘allerzwakste bewyzen’.143 Een andere anonieme scribent,

die verklaarde niets tegen katholieken zelf te hebben maar alles tegen hun leer,

viel Schouten aan op diens beschuldiging dat vele gereformeerden de katholieke

kerk de ‘lompste en onbeschaamdste lasteringen op den stouten toon aantygen’.

Daar stelde de schrijver alle ‘afgodische daadzaken’ tegenover die nog altijd door

de katholieken gepraktiseerd werden, met als toppunt de ‘aanstootelykheid en

bygeloovigheid der aanbidding en eeredienst van Maria’. De Letteroefeningen was

het met het geschetste beeld volmondig eens, al vond de recensent de aanval op

Schouten en Voorhout te zwaar aangezet.144 Een ander geschrift tegen Schouten,

Drietal gemeenzaame brieven, tusschen vrienden te Utrecht en te Alkmaar (1797), was volgens

het blad weinig interessant en ook de vierdelige verantwoording die Schouten als

reactie publiceerde, liet de Letteroefeningen betrekkelijk onberoerd. Zij bleef bij haar

eerste oordeel. Hoe ‘kunstig’ de leerbegrippen door de pastoor ook aan de man

werden gebracht, zij konden nooit de toets van het gezond verstand doorstaan,

laat staan ooit ‘voorwerpen van redelyk geloof’ worden. Voorhout was gecapitu-

leerd voor ‘zwakke redeneeringen’, om

het gezond verstand ten eenemaal te doen zwygen en plaats te geeven

aan een blind geloof, alleen gegrond op menschelyk gezag, ook wel om-

trent zaaken, die de grootste tegenstrydigheden in zich bevatten.145

‘opgeklaarde en eerlyke roomschgezinden’: 

het nieuwe antipapisme in de ‘letteroefeningen’

De kern van de nieuwe variant van het antipapisme, die onder invloed van het

cultureel natiebesef was opgekomen, lag in het verlengde van het streven alle in-

woners van Nederland te kneden naar het ideaalmodel van een moreel burger-

schap. Meer dan bij de protestanten moest dat bij de katholieken gebeuren met

ferme, zo niet zeer krachtige hand. Voor dat project spande de Letteroefeningen zich
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op verschillende manieren in. De verzamelde gegevens omtrent de receptie van

katholieke uitgaven weerspiegelden een patroon van een steeds terugkerende

voorkeur voor die katholieke auteurs, wier godsdienstige opvattingen innerlijke

vroomheid vooropstelden en daarmee aansloten bij de religieuze invulling van

het burgerideaal van het eigen tijdsgewricht. Dat men hoopte op een voorbeeld-

werking, bleek onder meer uit het feit dat Engelberts paus Clemens xiv als rolmo-

del voor de katholieken concipieerde. 

Duidelijk werd hiervoor ook hoe het anti-jezuïetisme vanaf eind jaren zeven-

tig afgewisseld werd met een aanwezig blijvend antimonasticisme. In de jaargan-

gen tot en met 1811 verdwenen de jezuïeten uit beeld. Enerzijds omdat hun orde

was opgeheven, anderzijds omdat de altijd rondom hen hangende sfeer van du-

bieuze affaires en verdachtmakerij niet langer strookte met de fatsoensnormen

die de Letteroefeningen graag hoog wilde houden.146 Het antimonasticisme daaren-

tegen bleek bij uitstek geschikt als een kapstok voor het ophangen van de eigen-

tijdse moreelgodsdienstige waarden. Via identificatie met het gedrag van perso-

nages in antimonastieke toneelstukken en romans kon het (lezers)publiek worden

aangespoord zelfstandig te blijven nadenken en zich nooit en te nimmer blind te

onderwerpen aan geloofsgezag. Een soortgelijke sturende werking ging wellicht

ook uit van de recensies van reisbeschrijvingen. De perceptie van de reisbeschrij-

vers voor wie de Letteroefeningen belangstelling toonde, werd gekleurd door een ver-

lichte, antidogmatische visie op het christendom. Waar in de Letteroefeningen dezelf-

de visie alleen leidde tot het uiten van principiële bezwaren tegen het katholicisme,

schreven de reisbeschrijvers hun ergernissen onbekommerd van zich af. De mees-

te reisbeschrijvers waren het erover eens: katholieken werden door de paus en de

kerkelijke hiërarchie gevangen gehouden in een neerwaartse spiraal van onwe-

tendheid en bijgeloof en waren daarom nog lang niet toe aan de heilzame invloed

van de op redelijkheid gebaseerde Verlichting. In het tijdschrift werd deze visie

niet rechtstreeks gerelateerd aan de Nederlandse katholieken, maar dit kan wel

iets genuanceerd worden. In een ander verband stelde de Letteroefeningen namelijk

dat ‘opgeklaarde en eerlyke roomschgezinden’ de ‘ergerlyke’ bijgelovigheden die

in vele katholieke landen nog ‘geduld’ werden, ‘ten sterksten’ verfoeiden.147 Het

moet voor Nederlandse katholieken niet moeilijk zijn geweest te begrijpen met

wie zij zich in ieder geval niet mochten identificeren. Tegelijkertijd was de bood-

schap impliciet dat zij beter aangepast waren dan hun buitenlandse geloofsgeno-

ten. Hiermee sloot de Letteroefeningen aan bij het algemene beeld, zoals ook eerder

bleek uit de vergelijking met de Vlamingen en Brabanders. Aanstootgevend aan

het uitheemse katholicisme vonden de reisbeschrijvers vooral de processiecultuur.

Haeble Potter, die in het Duitse Paderborn struikelde over de verering van ‘prul-
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len en menselijke beenderen’, concludeerde dat de katholieken van zijn eigen land

vergeleken bij de Duitse afgodendienaars voorbeeldig waren.148 Als de blik werd

gericht op de verlichte katholieke Fransen, zoals Gerrit Paape deed, sprongen de

Nederlandse katholieken er juist weer slechter uit.

Hoewel de Letteroefeningen zich niet bezighield met politieke opinievorming en

daarom zelden inhaakte op de directe actualiteit, bleek zij vanaf de jaren tachtig

tussen de regels door de katholieken in staatkundig opzicht als gelijkwaardige

burgers te accepteren. Vanaf 1796 vulde zij haar kolommen tevens met opinies

van gereformeerden die zich door de scheiding van kerk en staat en de burgerlij-

ke gelijkstelling in hun kerkelijke en politieke belangen geschaad voelden. Zelf

koos het tijdschrift geen positie, althans niet in strikt politieke zin. In morele zin

bracht zij haar standpunten daarentegen klip en klaar naar voren. Rond 1800 deed

zij dat met nog meer verve, nu ook aan de hand van een Nederlands voorbeeld. Zij

greep de actuele kwestie Voorhout aan om nogmaals, en krachtiger dan voorheen,

te stipuleren waarom verstandige burgers beter in protestantse richting konden

navigeren. Aan de activering van dit vertoog, met als doel politieke uitsluiting,

deed het tijdschrift niet. Zij bleef inzetten op toenadering door eenzijdige aanpas-

sing van de katholieken. Daarvan getuigt een laatste citaat uit 1806, uit een recen-

sie over een uit het Duits vertaald Roomsch-katholiek gebeden-boek (1805):

Onder de aangename verschijnselen van den tegenwoordige tijd, mag

men ook wel de aannadering van sommige boven ’t gemeen verlichte

geestelijken in de roomsche katholijke kerk, tot de grondbeginselen der

protestanten rekenen.149

Met dergelijke opvattingen maakte de Letteroefeningen geen vrienden in katholie-

ke kring. In weerwil van de redactionele intentie een zo breed mogelijk publiek

te bereiken, kon de katholieke lezer voor het tijdschrift weinig enthousiasme op-

brengen, al werd dat pas voor het eerst luid en duidelijk gezegd na de Franse Tijd.

In 1821 startte J.G. le Sage ten Broek het tijdschrift de Roomsch-catholijke bibliotheek

(1821-1826) met de specifieke bedoeling krachtig weerwerk te bieden tegen de ge-

bruikelijke ‘lasteringen en valsche aantijgingen’ in protestantse tijdschriften,

waaronder ook de Letteroefeningen.150 Naar aanleiding van een aflevering uit 1826

meldde de katholieke tegenhanger niets te zijn opgevallen ‘behalve enige uitval-

len tegen den paus, de jesuïeten enz., met één woord, het gewone getjank’.151
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7

orthodox en verlicht 

gereformeerd antipapisme

de ‘nederlandsche’ en de ‘vaderlandsche bibliotheek’, 1774-1811

katholieken als ‘bywoonders’: 

de ‘nederlandsche bibliotheek’, 1774-1788

Heilige huisjes schopte de Letteroefeningen niet omver, maar desondanks riep zij

controverse op. In weerwil van haar intentie neutraal te blijven in religieuze za-

ken, zagen sommigen het tijdschrift als een spreekbuis van degenen die zich kant-

ten tegen de gevestigde kerkelijke orde. Een gereformeerd antwoord bleef dan

ook niet uit: in 1774 startte het tijdschrift de Nederlandsche bibliotheek (hierna: Bibli-

otheek). 

De Bibliotheek hanteerde een brede formule, die rechtstreeks van de Letteroefenin-

gen leek te zijn afgekeken. Ook de Bibliotheek was opgedeeld in boekbesprekingen

en mengelwerk en bestreek een scala van wetenschappelijke, zedenkundige en cul-

turele onderwerpen. In het voorbericht introduceerden de (anonieme) redacteuren

zich als christenen die de ‘belydenis der hervormden den voortreffelykste, de rede-

lykste, en met de Heilige Schrift meest overeenstemmende oordeelen’. Zij kondig-

den aan beledigingen in de richting van het geloof in het algemeen en hun eigen

geloof in het bijzonder te zullen pareren, maar zich nooit schuldig te maken aan

‘veragting en verdrukking van andere gezindheden’. Andersdenkenden vergun-

den zij dezelfde vrijheid die zij voor zichzelf zouden wensen in een land waar een

andere godsdienst dan de gereformeerde de heersende was.1 De verkondiging van

het gereformeerde standpunt hield nog geen toespitsing op godsdienstige onder-

werpen in. Startte de eerste jaargang met een tamelijk vrijzinnige redactie, nog

geen jaar later werd de formule op de doelgroep van orthodoxe gelovigen toegesne-

den.2 Door een wijziging van de subtitel liet de nieuwe redactie haar lezers weten

zich voortaan expliciet te richten op de ‘Bevestiging en verdediging van den chris-

telijken godsdienst in ’t gemeen, en van den gereformeerden in ’t bijzonder’.3 Van-

af het tweede jaar werd het tijdschrift zelfs uitgegeven met kerkelijke approbatie.4

Hoewel de redactie haar invalshoek steeds meer verengde, lag een versmalling van

het interessegebied niet in de bedoeling. In principe kon alles aan bod komen, mits

de onderwerpen relevantie bezaten voor de gereformeerde lezer.5
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Het is onbekend uit wie de kring van medewerkers aan de Bibliotheek precies

bestond. Zeker is dat vanaf het tweede jaar de redactionele eindverantwoorde-

lijkheid in handen was van de Rotterdamse predikant Johannes Habbema, die

daartoe was aangezocht door zijn stads- en ambtgenoot Petrus Hofstede. Met

Hofstede stuiten we op een spraakmakende woordvoerder van de protestantse or-

thodoxie. Als een ware boanerges, blakend van geloofsijver en gloeiend van geest-

drift, liep hij al jaren voorop in de strijd tegen de snel aanzwellende groep bela-

gers van de bevoorrechte kerk, wier onrechtzinnige standpunten het speelveld

van de pers en literatuur schenen te domineren.6 Een van de belangrijkste bron-

nen van deze ‘opinievervuiling’ was volgens Hofstede de Vaderlandsche letteroefenin-

gen. Dat tijdschrift werd volgeschreven door ‘met een averegtsen naam’, ‘toleran-

ten’. Het hoefde wat hem betreft niet verboden te worden; wel riep hij in 1770 op

tot stevige tegenspraak. Aan deze oproep werd metterdaad gehoor gegeven. Een

jaar later richtte een anonymus een periodiek op waarvan de titel op zich al een

statement tegen religieuze vrijzinnigheid was: De advocaet der vaderlandsche kerk.7

Daarin putte de schrijver zich uit in rechtvaardigingen van het vigerende kerke-

lijk bestel en betoogde dat de publieke kerk geschraagd werd door de ‘Oranje

vorst’. De stadhouder was immers zelf een overtuigd, gereformeerd christen. De

advocaat haalde fel uit naar dát deel van de remonstranten, dat volgens hem de

zeventiende-eeuwse beginselen had ingeruild voor gevaarlijke modernistische

ideeën. Deze ‘naamremonstranten’ wilden dat de overheid het oogluikend toela-

tingsbeleid voor de religieuze minderheden, nota bene met inbegrip van de ka-

tholieken, van een gunst in een recht zou omzetten. De schrijver vond dat de ka-

tholieken inmiddels een ‘gezond gedeelte van den staet’ uitmaakten en zolang

zij zich maar ‘stil’, bescheiden en zedig bleven gedragen, konden zij het voorrecht

genieten te worden gedoogd.8 Ook voor Hofstede was Nederland een door het

Oranje Huis vertegenwoordigde protestantse natie waarin de katholieken getole-

reerd werden, als ‘bywoonders’ dan wel te verstaan. 

Zoals de meeste orthodoxe protestanten hing Hofstede de gedachte aan dat

tussen God en de Nederlandse Republiek een zeer speciale band bestond, die min-

stens zo bijzonder was als die eertijds tussen God en Israël. Van oudsher nam in

dit tweede Israël-concept de strijd tegen Rome een belangrijke plaats in. In hun

verzet tegen het pausdom vergeleken de Nederlandse calvinisten zichzelf met het

volk van Israël dat strijd moest leveren tegen de hen omringende heidense vol-

ken.9 De katholieken waren in deze visie nazaten van de door de uitverkoren cal-

vinisten overwonnen oorspronkelijke afgodische bevolking, die met hun loyali-

teit aan de paus een permanent gevaar voor de binnenlandse veiligheid vormden

en daarom het epitheton vaderlander niet verdienden.10
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Ook de redacteurs van de Bibliotheek zagen het gereformeerde geloof als het

fundament van de Nederlandse natie. Vandaar ook dat de redactie het als haar

taak zag de gereformeerde interpretatie van de vaderlandse geschiedenis te verde-

digen. Uit de manier waarop het tijdschrift reageerde op de viering van het bi-

centenaire van de Hervorming van Amsterdam in 1778, bleek dat het, anders dan

de Letteroefeningen, één rechtlijnige protestantse geschiedenis voorstond. Zo gaf het

Mobachius’ jubelgeschrift op de ‘heuchlijke’ Hervorming (die de Nederlanders

verloste van het ‘diep verval der roomsche kerke’) alle lof.11 Dobbrauski en Con-

radi, die aandacht besteedden aan het feit dat tijdens de Alteratie de katholieke

geestelijkheid bruut buiten de stad was gezet, deden volgens het tijdschrift ech-

ter aan protestantse nestbevuiling. Het was alsof ze wilden zeggen: ‘Zie daar, ge-

achte vaderlander, hoe de gereformeerde godsdienst op een geweldige [geweld-

dadige] wyze hier te lande is ingevoerd’.12

Omdat de redactie het politieke bestel en daarmee de staatkundige uitslui-

ting van alle niet-gereformeerden verdedigde, was er in de Bibliotheek vanzelfspre-

kend sprake van politiek antipapisme, zonder overigens dat de toon tegenover de

katholieken opzettelijk hatelijk was. Hierin lijkt het tijdschrift op de orangisti-

sche politieke weekbladen, met dit verschil dat de Bibliotheek ook de leer van het ka-

tholicisme expliciet afwees. Aanvankelijk werd deze meer traditionele vorm van

antipapisme echter enigszins afgeremd door wat de makers van het tijdschrift als

hun belangrijkste missie zagen: de strijd tegen het ongeloof.13

Het gevaar van ongeloof

De vrijgezinde redactie van het eerste uur riep op om gezamenlijk de ‘wapens aan

te gorden’ tegen allen, die onder de ‘schoonen naam van verdraagzaamheid, eene

volstrekte onverschilligheid, of volslagen deïsmus’ wilden invoeren. Waar het

christendom werd verdedigd, moesten de onderlinge geloofsverschillen worden

vergeten. Ook katholieke strijders tegen het ongeloof kregen een positief onthaal,

maar zulke auteurs leken zich alleen in het buitenland op te houden. Zeer te spre-

ken was men over de uit het Frans vertaalde Waarschouwinge der geestelijkheid van

Frankrijk, aan de geloovigen des koninkryks tegen de gevaaren des ongeloofs (1773). De opstel-

lers praatten de ongerijmde en gewelddadige middelen van het Franse katholicis-

me tenminste niet goed. Zij beperkten zich tot de kern van hun geloof en getuig-

den daarmee van een redelijke en bescheiden wijze van denken.14

Met het aantreden van de meer behoudende redactie bleef de strijd tegen het

ongeloof onveranderd een prioriteit. Bovendien stelde men duidelijk geen anti-

173

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 173



Portret van paus Clemens xiv (1705-1774)

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 174



dogmatisme voor te staan. Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem trof daarin de

juiste toon. Diens Verhandeling over de voornaamste waarheden der godsdienst (1773-1776)

achtte de recensent een geslaagde weerlegging van ‘alle vitteryen en tegenwerpin-

gen van het ongeloof’, mede omdat Jerusalem niet verzuimde de ‘uitneemend-

heid van de protestantsche godsdienst overtuigend aan te toonen, en daardoor de

gegronde bezwaaren af te snyden, waartoe het [rooms] bygeloof meer dan te veel

aanleiding gegeeven heeft’.15 Bij het tegengaan van oprukkende horden socianen,

deïsten en andere vrijgeesten konden de katholieken fungeren als nuttige bond-

genoten. Maar tot een eendrachtige samenwerking hoefde het niet te komen. Van

alles dat ook maar enigszins riekte naar theologische relativering bleef de Biblio-

theek zo ver mogelijk vandaan. 

Hoewel de Bibliotheek afstand hield tot het katholicisme, droeg haar wil de

trend van ongodsdienstigheid tegen te gaan er wellicht toe bij dat men zich er

niet al te negatief over heeft uitgelaten. Opvallend is dat zij haar lezers de obliga-

te parade van staatsgevaarlijke jezuïeten en corrupte kloosterlingen goeddeels be-

spaarde. Al even sporadisch liet men Vaticaan-bespottende reisbeschrijvers aan

het woord.16 Het aantal artikelen over het katholicisme in de Bibliotheek was over

het geheel genomen gering. Katholiek proza werd meestal slechts dan in de

schijnwerpers gezet, als het een boodschap bevatte tegen deïsme en ongeloof. Aan

deze criteria voldeed één katholiek, die ook bij de concurrent al uitvoerig aan bod

kwam: paus Clemens xiv. Evenals in de Letteroefeningen kreeg het publicatiegolfje

van geschriften van en over hem in de Bibliotheek de volle aandacht, maar dan wel

vanuit geheel andere preoccupaties. Over hoe verlicht de paus was, werd met geen

woord gerept. Men vroeg zich vooral af of men met hem zij aan zij ten strijde kon

trekken tegen onchristelijke elementen. Het was zeker geen kritiekloze omhel-

zing van deze paus. Zijn geschriften vormden stuk voor stuk weliswaar lezens-

waardige kost, maar wie zei dat ze authentiek waren? Misschien ging het wel om

een slimme publicrelationsstunt om de protestanten een rad voor ogen te draai-

en. De in 1778 in het Nederlands vertaalde biografische schets was weliswaar met

‘zwierige pen’ geschreven, maar door de paus af te schilderen als een volmaakt

man, een heilige die ver boven alle menselijke zwakheden was verheven, maakte

de biograaf zich schuldig aan ordinaire ‘pluimstrijkerij’. Ondanks deze bezwaren

beval men de levensbeschrijving de protestanten van harte aan, alleen al om zich

te verwittigen van de terechte glorie die de paus verworven had met zijn geweld-

loze vernietiging van de jezuïetenorde.17 De mythevorming rond deze paus prik-

te de Bibliotheek graag door. Een te Leiden uitgegeven lijkrede op het overlijden

van de paus, waarin een onbekende Nederlandse pastoor wist te vertellen dat Cle-

mens xiv amper achtendertig uur na zijn balseming was veranderd in een gruwe-
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lijk monster en dat dit duidde op vergiftiging door rancuneuze ex-jezuïeten, ver-

wees de recensent naar het rijk der fabelen.18 Of de drie delen Brieven door de paus

zelf waren geschreven, achtte de Bibliotheek twijfelachtig, want de auteur betoon-

de zich wars van de ‘geheele, of bijna geheele kramerij der uitwendige plegtighe-

den’. Dit was niet bepaald een houding die men van het hoofd van de katholieke

kerk zou verwachten. Dit nam niet weg dat, als de katholieken de inhoud van de

Brieven ter harte namen, de kans groot was dat zij ‘vrij veel van de ruwe bijgeloo-

vigheid’ zouden afleggen. Maar ook weldenkende protestanten konden er veel

goeds in vinden, ‘zonder egter door den roomschen godsdienst, al was die in de

daad, zoo, als hij hier vertoond wordt, bekoord te worden’.19 In het door de Bibli-

otheek besproken derde deel van de Brieven had de Franse uitgever een voorbericht

toegevoegd, waarin hij de echtheid van de brieven verzekerde. In Italië kwamen

wel meer boeken uit die van ware vroomheid en gezonde godgeleerdheid getuig-

den. De uitgever beriep zich op tal van Italiaanse schrijvers die zich verzetten te-

gen dweperij en bijgelovigheid. De Bibliotheek wilde zich niet uitlaten of deze lof-

spraak niet te ver ging. De Brieven konden in elk geval met smaak en genoegen

gelezen worden. Er stonden voor het maatschappelijk leven nuttige lessen in en,

belangrijker, de natuurlijke en geopenbaarde godsdienst werden erin verdedigd.

Daarom konden ze uitstekend dienen als propaganda tegen het ongeloof.

1780: de rechten van de ‘roomschen’ 

In 1780 en 1781, de jaren waarin onder invloed van de opkomende patriottenbe-

weging de katholieken voor het eerst politiek van zich deden spreken, begonnen

de Bibliotheek-redacteurs hun eigen standpunten nadrukkelijker uit te dragen.

Weliswaar gebeurde dat terloops in recensies, maar de politieke boodschap was er

niet minder om. Zo besprak het tijdschrift in 1780 van Petrus Conradi: De lijdens

geschiedenis van den zaligmaker en zijner eerste navolgeren; nevens een beknopt verhaal der vervol-

gingen, der protestantschen belijderen van den christelijken godsdienst (1778), bestemd voor

het onderwijs. Theologisch gezien kon het de Bibliotheek weinig bekoren. De na-

druk op Jezus’ rol als ‘goddelijke middelaar’ of verzoener van alle zonden van alle

mensen, bovenop de ruimte die werd gelaten aan het gebruik van ‘genademidde-

len en natuurgegevens’, maakte het voor de gereformeerde vaderlandse jeugd to-

taal ongeschikt. Buitengewoon erkentelijk was men de auteur echter voor diens

openlijke erkenning van de ‘gewetensvrijheid, welke in ons Nederland plaats

heeft, en het gerust genot van veelerlei voorrechten, welke aan allerleie gezinten

mag gebeuren’. De recensent kon zich volledig vinden in Conradi’s voorstelling
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dat, zolang de katholieken betoonden ‘vreedzame en getrouwe ingezetenen’ te

zijn, ’s lands wetten gehoorzaamden en niets deden tot ‘laster van de gestaafden

godsdienst’, zij konden vertrouwen op de ‘liefderijke verdraagzaamheid en veili-

ge bescherming van ’s lands staaten, in alle de gewesten dezer Republiek’.20 De-

zelfde schrijver was door het tijdschrift twee jaar eerder nog bekritiseerd om zijn

historische interpretatie van de Hervorming. Getuigde zijn martelaarsgeschiede-

nis van een conservatieve kijk op de politieke positie van de katholieken, begin

jaren tachtig zou hij zich laten kennen als een gematigd patriot.21 In die hoeda-

nigheid trad hij in hoofdstuk twee al op als verdediger van de vrije drukpers: een

door de protestanten verworven recht.

‘onzen doolenden broeder’

De aanval van de patriotten op de stadhouderlijke regeringsmacht en de toene-

mende onwil van katholieken zich nog langer te schikken in de positie van ge-

doogde minderheid, waren voor de Oranjegetrouwe Bibliotheek-redactie hoogst

onwenselijke ontwikkelingen. Politiek reageerde zij door aan te geven nog steeds

pal voor de handhaving van de status quo te staan. Maar ook in theologische zin

stelde zij zich nu minder welwillend op. Nog steeds presenteerde zij paus Cle-

mens xiv als een bondgenoot in de strijd tegen het ongeloof, maar de recensenten

betoonden zich nu toch minder overtuigd van zijn geloofwaardigheid. Hij was

en bleef een vertegenwoordiger van een fundamenteel verkeerde godsdienst. Zijn

uitlatingen waren voor de Bibliotheek nu aanleiding zich uit te spreken over de Ne-

derlandse katholieken als ontspoorde christenen. Dat gebeurde in een aflevering

uit 1781, waar een in de derde brievenbundel van de paus opgenomen redevoering

over geloofsijver werd besproken. Volgens Clemens xiv was het katholicisme be-

zield met een geest van geduld, zachtmoedigheid, vrede en nederigheid, recht-

vaardigheid, belangeloosheid en waarheid. De Bibliotheek schaarde zich achter de

woorden van de Nederlandse uitgever. Deze gaf toe dat het ondoenlijk zou zijn

alle in de Brieven voorkomende onwaarheden en verdraaide voorstellingen van ge-

beurtenissen te weerleggen. Toch wilde hij de oprechtheid van de paus niet in

twijfel trekken, want het was immers bekend dat opvoeding en ‘vroeg ingezogen

begrippen’ het oordeel en waarneming konden misvormen. Desondanks wenste

de Bibliotheek te stipuleren dat het geschetste beeld van de katholieke kerk veel te

rooskleurig en ver bezijden de waarheid was. Er was geen reden te roemen op haar

zuiverheid of te beweren dat de ijselijke vervolgingen een paar ontspoorde kerk-

dienaars moesten worden aangerekend. Bower en Courayer en anderen waren
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scherpziend genoeg geweest om de gebreken van hun kerk te zien en de verdor-

venheid en afwijkingen van de voorschriften van het evangelie te erkennen. Al

waren de ergste uitwassen binnen de katholieke kerk inmiddels beteugeld, zo-

lang het kwaad niet met wortel en tak was uitgeroeid moest ‘ieder kundig en eer-

lyk protestant alle gedachten van vereeniginge verwerpen’. Katholieken zouden

beschaamd moeten zijn over de ‘menigvuldige bijgelovigheden, welke die zo ruw

zijn, en voor de protestanten zoo zeer in het oog loopen’. Clemens xiv doelde op

gebruiken en vooroordelen, die door individuen, slachtoffers van onkunde of een

‘verhitte verbeelding’, clandestien aan de officiële kerkleer waren toegevoegd. De

recensent merkte op dat dit een wel erg oppervlakkige definitie van bijgeloof was.

Alsof er ‘geene bijgeloovigheden waren, waar aan de geheele roomsche kerk ver-

slaafd is’. In één opzicht was men het met de paus volledig eens: dat men de dwa-

lingen moest onderscheiden van de dwalenden. Precies dat behoorden ook de Ne-

derlandse protestanten te doen: 

den roomschgezinden aan te merken als onzen doolenden broeder, en

hem met liefde en inschikkelijkheid, volgens voorschriften der wijsheid

die van boven is, te behandelen.22

de ‘grove doolingen der roomschgezinden’. 

antipapisme in de ‘vaderlandsche bibliotheek’, 1789-1811

In 1788 besloot uitgever Martinus de Bruyn zijn tijdschrift – inmiddels omge-

doopt tot Nieuwe Nederlandsche bibliotheek – te herzien en voortaan uit te geven zon-

der kerkelijke visitatie en approbatie. De toch al door ziekte gevelde hoofdredac-

teur Johannes Habbema werd aan de kant gezet en De Bruyn droeg diens taken

over aan Jacobus Kantelaar, een predikant die fel tegen de gevestigde orde oppo-

neerde. Zijn loopbaan was keurig begonnen op de kansel van de gereformeerde

kerk te Almelo. Maar nadat de predikant patriot geworden was, kwam hij meer-

dere malen in conflict met het plaatselijk gezag, in de persoon van de behouden-

de gravin van Rechteren. Na het herstel van Oranje in 1787 keerde hij terug naar

zijn geboorteplaats Amsterdam, en trad toe tot de Waalse gemeente.23 Met deze

weinig rechtzinnige theoloog als nieuwe redacteur nam de Bibliotheek definitief

afscheid van haar orthodoxe identiteit. Onder leiding van Kantelaar werd een ver-

licht theologisch offensief gestart en de afstand tot de publieke kerk bewust ver-

groot. Nadat hij in verschillende recensies de steile Petrus Hofstede flink aanpak-

te, en orthodoxe lezers daarop woedend reageerden, werd Kantelaars positie
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onhoudbaar. In 1790 trok De Bruyn een andere redacteur aan, IJsbrand van Ha-

melsveld.24

Als christen stelde Van Hamelsveld zich gematigd op, maar politiek was hij

even uitgesproken als zijn voorganger. Vanwege zijn patriotse optreden in de stad

Utrecht was hij daar in 1787 als hoogleraar godgeleerdheid ontslagen en zelfs uit

zijn burgerrechten ontzet. Als broodschrijver verwerkte hij zijn teleurstelling in

De zedelijke toestand der Nederlandse natie (1791). Behalve een sombere analyse van het

morele faillissement van de Republiek, behelsde dit geschrift een actieplan voor

de toekomst. Concreet zou het herstel van de natie moeten worden gerealiseerd

door een vergaande, op vrijheid gerichte vorm van vaderlandsliefde.25 Via zijn re-

dacteurschap bij de Bibliotheek zette Van Hamelsveld zijn missie voor het moreel

herstel van het vaderland voort. De sinds de redactiewisseling in 1789 nieuwe

naam van het tijdschrift, de Vaderlandsche bibliotheek, drukte dezelfde ambitie uit.

Met de naamswijziging kreeg het tijdschrift ook een meer algemeen culture-

le strekking. De onderwerpskeuze kenmerkte zich door een grotere variëteit, al

bleef het accent op religie behouden, onder meer door de opname van een regis-

ter van in het tijdschrift voorkomende bijbelse begrippen. De opzet bleef min of

meer ongewijzigd: een indeling naar recensies en mengelwerk, terwijl ook de om-

vang van de afleveringen ongeveer gelijk bleef. Omdat de Bibliotheek zich in haar

nieuwe gedaante nog steeds kenmerkte door een brede formule kan het blad, net

als overigens de Letteroefeningen, worden omschreven als een totaaltijdschrift. Bei-

de tijdschriften hadden de ambitie de lezers te beschaven en beide probeerden

dat te doen via een gecombineerd aanbod van opinie, informatie en vermaak. Deze

geïntegreerde aanpak was een nieuwe trend, want elk van de genoemde aan-

dachtsvelden was tot dan toe meestal het specialisme van een verschillend tijd-

schrifttype.26 Toch waren de twee tijdschriften bepaald niet identiek.

‘Niet wie of wat wij zijn, maar wat wij zeggen’

De nieuwe redactie van de Bibliotheek hield de gewoonte om anoniem te publice-

ren in ere, maar anders dan bij de Letteroefeningen stak hier geen heilig ontzag voor

het principe van onpartijdigheid achter. Weliswaar had men de intentie om ‘par-

tyschap’ en ‘schimp of hardigheid’ te vermijden, maar in de praktijk vormden

teksten met een polemische inslag geen uitzondering.27 Tot geleerde onderons-

jes leidde dit niet, want men hechtte eraan dat de verbale schermutselingen ook

voor niet-ingewijden te volgen waren. De naar spreektaal neigende schrijfstijl

vormde een aanwijzing dat men een minder academische of geletterde doelgroep
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voor ogen had dan de concurrent. De kritisch-betrokken toonzetting vormde een

duidelijk contrast met de zakelijk-afstandelijke, meer informatieve benadering

van de Letteroefeningen. In de tijd zelf werd de geëngageerde wijze waarop de Bibli-

otheek recenseerde, beschouwd als een opmerkelijke breuk met de traditie. Een

criticaster vond dat de Bibliotheek met haar nadruk op standpuntbepaling te ver

doorschoot. De lezers wilden ook informatie zonder meer.28 Uit het voorbericht

bleek dat de redactie zich niet bekendmaakte uit voorzorg tegen vooringenomen

reacties. Zij was erop gebrand dat alle aandacht naar de inhoud zou gaan: 

De openbaring van onze namen, van onze hoedanigheden, of van de ge-

zindheid waartoe wij behoren, zou volstrekt gene nuttigheid kunnen

hebben, en misschien zommigen zelvs verkeerde uitwerkzelen. Niet wie

of wat wij zijn, maar wat wij zeggen, zal door onze lezers dienen in aan-

merking genomen te worden.29

Ook in haar politieke uitspraken ging de Bibliotheek heel anders te werk dan de Let-

teroefeningen. Stelselmatig en zonder enige terughoudendheid werden patriotse

standpunten ingenomen. Waar de Letteroefeningen Gerrit Paape verguisde op grond

van zijn revolutionaire radicaliteit, besprak de Bibliotheek diens werk met onverho-

len ontzag, terwijl men daarentegen de orangist Phillipus Verbrugge voor een

verachtelijke prulschrijver uitmaakte.30 Even duidelijk doet het onderscheid met

de Letteroefeningen zich gevoelen op het terrein van de godsdienst. Hoewel de ver-

nieuwde Bibliotheek afstand nam van haar oorspronkelijk orthodoxe opzet, bleef zij

trouw aan de gereformeerde kerk. Men hechtte eraan te onderstrepen dat dit ge-

heel conform het patriotse programma was. In 1789 kreeg het tijdschrift het over

deze kwestie zelfs fors aan de stok met haar oud-redacteur Petrus Hofstede, naar

aanleiding van een door hem in 1788 gepubliceerde biddagpreek ’s Lands pylaren

vastgemaakt. Daarin betuigde de predikant zijn blijdschap over de komst van de

Pruisen en de terugkeer van Oranje, maar waarschuwde ook voor het nog niet ge-

weken patriotse gevaar dat de publieke kerk bedreigde. In de aan de preek toege-

voegde aantekeningen wijdde hij uit over een plan dat aan het patriotse optreden

ten grondslag gelegen zou hebben met de bedoeling de vaderlandse steunpilaren

van godsdienst en gerechtigheid omver te trekken. Om zoveel mogelijk politie-

ke steun te verwerven moesten ook de katholieken, de ‘oude Cananiten van het

land’, aan wie ‘onze voorvaders, uit medelyden, de bywooning vergund hadden’

[…] ‘met beloften van voortaan, in de voorregten van ons Israël, te zullen deelen,

gewonnen worden’.31 De redactie nam vooral aanstoot aan een passage waarin

Hofstede beweerde dat de Amsterdamse Acte van Verbintenis (1786) de besluiten
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van de Synode van Dordrecht van 1618-1619 ongedaan wilde maken. Zodra de ge-

legenheid zich zou voordoen, zouden de betrokken regenten de kerkorde wijzi-

gen door aan alle christelijke gezindheden toe te staan hun godsdienst openlijk

te belijden; de katholieken echter wel binnen hun kerkmuren. De Bibliotheek

meende (terecht) dat Hofstede uit een valse versie van de Acte citeerde: in de ech-

te stond precies het omgekeerde. De recensent erkende dat in de Acte een ‘billij-

ke vrijheid van godsdienstoeffening voor andere gezindheden’ werd bepleit, maar

ontkende met kracht dat de patriotten erop uit waren de ‘ware christelijken ge-

reformeerde godsdienst’ – de grondslag van ‘Neerlands staatsgebouw’ – te veran-

deren. Integendeel: alles dat de vastgestelde kerk bedreigde werd op voorhand ge-

elimineerd als een ‘verderfelijken toeleg’.32

Ten opzichte van de Letteroefeningen raken we met de Bibliotheek dichter bij het re-

volutionaire vuur, maar belanden we tegelijk aan de minder vrijzinnige kant van

het godsdienstige spectrum. Het ligt dan voor de hand dat we juist daar Huets

‘keezen’ met de geuzenmentaliteit zullen vinden. Of dit een juiste inschatting is,

zal wederom volgens een systematisch-chronologisch procédé worden onder-

zocht. Het gaat ook in dit geval om gegevens die op basis van achterin in het tijd-

schrift opgenomen registers bijeen zijn gebracht. Met inbegrip van de Nederland-

sche bibliotheek zijn 79 banden doorgenomen. 

Antipapisme in de Bibliotheek en de Letteroefeningen: andere accenten 

In het algemeen richtte de Bibliotheek zich weinig op katholieke onderwerpen, hoe-

wel beduidend meer toen het tijdschrift nog Nederlandsche bibliotheek heette. Het ver-

schil met haar voorgangster was echter minder groot dan haar nieuwe patriotse sig-

natuur doet vermoeden. Wat haar gehechtheid aan de bevoorrechte positie van de

gereformeerde kerk betreft zat zij nog steeds op ongeveer dezelfde golflengte als de

voormalige orangistische redactie. In politiek opzicht waren de overeenkomsten

met de patriotsgezinde Letteroefeningen weer groter, al was de Bibliotheek een stuk ra-

dicaler. Ook de katholiekenkwestie benaderden beide tijdschriften op eigen wijze.

De Letteroefeningen probeerde het katholieke wereldbeeld te verzoenen met de rede en

de notie van een seculiere overheid. Daarbij maakte zij gebruik van door dissiden-

te katholieke auteurs aangereikte theologische alternatieven, moreel-godsdiensti-

ge lessen van kloosterromans, katholieke rolmodellen als paus Clemens xiv en Fé-

nelon, of de bevindingen van reisbeschrijvers. De Bibliotheek nam de leerstellige

tegenstellingen juist aan als gegeven. Zij besprak katholieke boeken, maar onthield
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zich bewust van inhoudelijke kritiek: ‘de leer der R.C. kerk […] beoordeelen wij

niet’.33 Waar de Letteroefeningen vooral interesse toonde voor van de orthodoxie afwij-

kende stromingen, schonk de Bibliotheek veeleer aandacht aan publicaties die meer

strookten met de officiële leer. De Letteroefeningen zag in Daniël de Beauforts Kort be-

grip der leerstukken en gebruikelykheden der roomsche kerk (1790) een bron van argumenten

waarmee het katholicisme als een onverstandige keuze terzijde kon worden gescho-

ven. De Bibliotheek-recensent was van het werkje geporteerd omdat het zo kernach-

tig uiteenzette waar het katholicisme nu echt voor stond, en waarin het precies te-

gengesteld was aan het protestantisme. Bovendien getuigde De Beaufort dat

‘verdraagzaamheid, algemene mensenliefde en aan ieder vrijheid van denken la-

ten’, de kenmerken waren van de protestant. Katholieken moesten De Beaufort ze-

ker lezen. Het zou hen doen inzien dat de kracht van het ‘dierbaar evangelie’, dat nu

voor hen onder ‘byvoegselen’ al te diep bedolven lag, in eenvoud was gelegen.34

Anders dan in de Letteroefeningen was antimonasticisme in het tijdschrift van Van

Hamelsveld (net als inzijn voorganger) nagenoeg afwezig. De geneugten van de

kloosterroman waren aan de Bibliotheek-recensenten in het geheel niet besteed, laat

staan dat men de illusie had er moreel-godsdienstige lessen uit te kunnen trek-

ken. Agatha of de Engelsche non (1802) was een van de weinige titels die men uit het

genre besprak. Deze roman had volgens het tijdschrift maar beter helemaal niet ge-

schreven kunnen worden. De auteur plaatste het voor de maatschappij zo nadeli-

ge kloosterleven in een veel te gunstig daglicht, terwijl toch al te vaak in kloosters

de ‘zinnelijkheid het offer [werd] gebragt’.35 Veel minder ook dan de Letteroefeningen

vertoonde de Bibliotheek de neiging tot het citeren van antikatholieke fragmenten

uit buitenlandse reisteksten. Dit lijkt een bewuste redactionele keuze te zijn ge-

weest. Jaargang 1796 bevat een vlammend betoog tegen de epidemie van het reizen

en de onstuitbare opmars van auteurs die meenden hun onderweg bijeengeraap-

te opmerkingen de wereld in te moeten sturen. Deze deden dit alleen maar om de

kosten van hun reis eruit te krijgen. Om de verkoopcijfers van hun reisboeken op

te schroeven, waren zij extra scheutig met sensatie en satire. En anders schreven ze

de meest sappige anekdotes wel van anderen over, want herhaald werd er voortdu-

rend, tot walgens toe. Koelbloedige waarnemingen vielen daarenboven niet te ver-

wachten van correspondenten met als standplaats Italië. Altijd bestond het risico

dat zij zich hadden laten fêteren door vertegenwoordigers van de kerk van Rome.

Gelet op dit soort belangenverstrengelingen was het nog maar de vraag of al dat ge-

reis de bezinning op het eigen vaderland wel zo bevorderde.36

Zoekt de Letteroefeningen via literaire publicaties naar manieren om de katho-

lieken als medeburgers acceptabel te maken, de Bibliotheek haalde haar informatie

bij voorkeur uit non-fictionele bronnen. De Bibliotheek-redacteurs gaven te kennen
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de morele verbetering van de katholieken op te vatten als een concreet actiepro-

gram. Het ging hen om de maatschappelijke werkelijkheid. Vooral rond 1790

hield de Bibliotheek zich bezig met de vraag in hoeverre katholieken de Verlichting

als inspiratie hanteerden bij hun godsdienstig en maatschappelijk handelen. Of

ze, met andere woorden, al de keurmerken verdienden van rede en tolerantie,

waarbij gerefereerd werd aan de actualiteit in binnen- en buitenland. De meeste

aandacht ging echter uit naar de wijze waarop de Nederlandse katholieken zich

met de politiek bemoeiden, vooral na 1795. Toen toonde de Bibliotheek kortston-

dig belangstelling voor boeken van katholieke auteurs die vaderlandsliefde en pa-

triottisme propageerden. Eerst was de toon tegenover katholieke medepatriotten

mild – maar daarmee juist ook nadrukkelijk uit de hoogte. Dat veranderde vanaf

het moment waarop de discussie over de praktische uitwerkingen van de schei-

ding van kerk en staat oplaaide. De Bibliotheek, die de nieuwe kerkelijke constella-

tie vanuit een expliciet gereformeerd perspectief bezag en die – ondanks haar

steun voor het Bataafs bewind – met de verzwakte positie van de tot dan toe heer-

sende kerk toch enige moeite had, waren zelfbewust optredende katholieken

steeds meer een doorn in het oog. Rond 1800 is de stemming ten slotte geheel

omgeslagen. Dan is het vertrouwen in de katholieken, zowel in politiek als in

theologisch opzicht, volledig weg.

Verlichting onder de’ roomschgezinde christenen’

Het begon optimistisch. In 1789 publiceerde de Bibliotheek een hoopvolle bijdra-

ge onder de titel ‘Iets over de vorderingen der verlichting en verdraagzaamheid

onder de roomschgezinde christenen’. Daarin werden voorbeelden van prijzens-

waardige aanpassingspogingen van katholieke geestelijken uit Duitsland aange-

voerd, met de bedoeling om de ‘naijver’ van de nog aan ‘oude gevoelens en ge-

bruiken’ verkleefde Nederlandse geloofsgenoten te ‘ontvonken’. Tegelijk wilde

men de protestantse lezers tonen dat het fenomeen van de verlichte en vrome ka-

tholiek geen idée-fixe was.37 De uit het Duits vertaalde roman Huislijke tooneelen, in

brieven geschetst (1792) door Christina Sophia Ludwig, kreeg een lovende bespreking

omdat daarin zowel katholieke als protestantse personages figureerden als per-

sonificaties van deugden als zachtmoedigheid, waarheidsliefde en menselijk-

heid.38 De behoefte te illustreren dat Verlichting en katholicisme elkaar niet hoef-

de uit te sluiten ging zo ver, dat de Bibliotheek een bijdrage opnam waarin paus

Pius vi opgehemeld werd als bestrijder van vooroordelen. Dat hij, wars van bijge-

loof, redeneerde op basis van wetenschappelijke argumenten, moest blijken uit
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het feit dat hij bovenop het dak van zijn verblijf bliksemafleiders had laten in-

stalleren. Hier lijkt echter toch sprake van lichte ironie: want de bliksemafleiders

waar het Vaticaan zich door beschermd dacht, heetten in de volksmond ‘ketter-

stangen’.39 Een echte fan van deze paus was men bepaald niet. Een jaar eerder pu-

bliceerde het tijdschrift ‘Gebrek aan verdraagzaamheid in Rome’. Daarin werd

bericht over een verbod dat de paus uitvaardigde op protestantse bijeenkomsten.

In het openbaar vergaderen was voor de protestanten nu alleen nog mogelijk tij-

dens begrafenisplechtigheden.40

Om de lezers ervan te doordringen dat een moreel réveil onder katholieken

mogelijk en ook dringend noodzakelijk was, hield men hen liever voorbeelden

voor van het tegendeel van de voorgestane deugdzaamheid. Talrijke proeven daar-

van, zo meldde een anonieme briefschrijver in een aflevering uit 1790, bood de

Brabantse revolutie. Volgens deze auteur hadden de protestantse inwoners van

de Oostenrijkse Nederlanden dankzij de Brabantse patriottenbeweging opnieuw

met de katholieke onverdraagzaamheid kennis gemaakt. Alle hoop op verlichting

en verdraagzaamheid was vervlogen. Het door Jozef ii in 1781 afgekondigde To-

lerantie-edict, dat de protestanten de burgerlijke staat en vrijheid van godsdienst

vergunde, werd door de opstandelingen als misdadig beschouwd en in 1789 werd

de keizer als ‘verkrachter’ van alle goddelijke en menselijke wetten afgezworen.

Met de aflegging van een eed, waarin het protestantse geloof ‘verworpen, ver-

doemd en vervloekt’ werd verklaard en het katholicisme tot staatsgodsdienst werd

uitgeroepen zonken de Staten van Brabant tot een absoluut dieptepunt van bij-

gelovige domheid, aldus de briefschrijver.41

Ook een andere briefschrijver naar de Bibliotheek stelde vast dat het met de

voortgang van de Verlichting onder de ingezetenen van Keizerlijk Vlaanderen

droevig was gesteld. Veel alarmerender vond hij, dat hij op zijn reizen door de Re-

publiek ook ernstige godsdienstige en burgerlijke gebreken bij de Nederlandse 

leden van de katholieke kerk constateerde. Zij verkeerden eveneens in een erbar-

melijke staat van ‘onkunde en allerdiepste onwetendheid in ’t waare wezen van ’t

regtschapen christendom’. Bijbelstudie was hen vreemd, zij waren gewend te be-

rusten in wat de pastoors hen onderwezen. De zondagsrust werd stelselmatig ge-

schonden, want ook op zondag gingen handel en herbergbezoek gewoon door.

Het meest ergerlijke was dat de katholieken zelfs in deze verlichte dagen van wijd

en zijd ter bedevaart trokken. De briefschrijver was in Den Bosch getuige geweest

van het vertrek van de voettocht naar het Duitse Kevelaer, sinds 1642 uitgegroeid

tot een van de populairste bedevaartsoorden. De langdurige reis, waarbij mannen

en vrouwen onderweg gezamenlijk overnachtten, was voor de geestelijk leiders

een bron van zorg.42 Ook de briefschrijver vermoedde dat sommige Kevelaergan-
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gers minder vroom waren. Dan het onderwijs. Ook dat was van een zeer laag al-

looi, want op school kregen kinderen de vergeving van zonden met de paplepel in-

gegoten. Het aankweken van smaak voor wetenschap en goede boeken was er niet

bij, wel voor kaarten, vloeken en het slempen van meters bier. Het gedrag van de

katholieken stond haaks op de gewenste moderne vaderlandse levensstijl. Hun

morele peil viel alleen te verhogen door concrete actie. Het was daarom hoog tijd

dat de autoriteiten hun verantwoordelijkheid namen. De ‘predikanten, schouts

en secretarissen’ konden de katholieken het tijdperk van de Verlichting binnen-

loodsen door steun te geven aan een breed beschavingsoffensief, geleid door de

‘loffelijke’ Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen:43

Zouden ’er geen middelen voor handen zijn, wel.ed. heeren! of uitgedagt

kunnen worden, om in dezen eene reforme te bewerken? Zoo dat de tijd

beter besteed, godsdienst, zedenkunde en nuttige wetenschappen, als dier

wierden aangekweekt en zij voor zich zelven, als voor hun telgen en na-

kroost, geschikter, en voor de maatschappij nuttiger leden konden zijn?44

De schrijver distantieerde zich van iedere vorm van godsdiensthaat en benadruk-

te te worden gedreven door 

Liefde voor mijn weleer zoo hoog verheven, maar thans zoo laag gezon-

ken en vernederd vaderland’ [...] te meer, daar ‘er zoo velen van dat kerk-

genootschap in hetzelve zijn, en welker getal, zoo in leden als godsdien-

stige vergaderplaatzen, steeds toeneemt.45

Of de door de briefzender beschreven katholieke zedenverwildering daadwerke-

lijk heeft plaatsgegrepen, lijkt hier niet zo relevant. Belangrijker is dat de schrijver

de suggestie wekt een werkelijkheidsgetrouwe schets te geven om te legitimeren

dat dringend moest worden ingegrepen, en daarbij lobbyde voor (geldelijke?)

steun voor het Nut. De brief refereerde mogelijk aan de eerste Brabantse afdeling

van het Nut, in 1791 opgericht in Bergen op Zoom. De aldaar te verheffen armlas-

tige volksmassa was in meerderheid katholiek. De ledenwerving was een enorme

opgave. In 1791 waren slechts drie katholieken lid. Een van de oprichters, Bernar-

dus Bosch, was hoofdbestuurslid van het Nut; hij noteerde in zijn memoires tij-

delijk medewerker te zijn geweest van de Bibliotheek.46 De initialen onder de brief

‘R.W.’ verwijzen klaarblijkelijk niet naar hem; mogelijk wel – in omgekeerde volg-

orde – naar zijn medeoprichter van het Bergse Nutsdepartement, Willem Carel

Pieter van Riemsdijk. De briefschrijver vermeldde door zijn ‘tegenwoordige om-
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standigheid en de post’ waarin hij geplaatst was, in het afgelopen jaar meerdere

malen te hebben gereisd door Vlaanderen en ‘zoodaanige plaatzen van ons vader-

land, welker meeste ingezetenen tot de roomsche kerke behooren’. Dit paste bij

het profiel van Van Riemsdijk, want de patriotse drukker was als balling via Ant-

werpen naar Bergen op Zoom gekomen.47

Het was de laatste keer dat de Bibliotheek zich zo uitvoerig uitsprak over de

noodzaak de katholieken te stimuleren de Verlichting te omarmen. Het thema

keerde bij tijd en wijle terug, maar de hoop op verbetering is dan ver te zoeken.

Zo passeerde het onderwerp in 1795 in de vorm van obligaat anti-jezuïetisme toen

men zonder redactioneel commentaar een anonieme scribent citeerde die meen-

de dat de jezuïetenorde er prat op ging de voortgang van de Verlichting en de vrij-

heid van godsdienst te verhinderen. Zij was dan wel officieel opgeheven, in Vlaan-

deren (en Frankrijk) was al gebleken dat de jezuïeten geen kans voorbij lieten gaan

via regeringskringen weer binnen te dringen.48

Ondanks dit soort voorbeelden van katholieken wier gedrag het onverlichte

karakter van het katholicisme leek te bevestigen, hield de Bibliotheek de uitnodi-

ging staande om zich aan de kant van de Verlichting te scharen. Hierop veelde

men absoluut geen kritiek, zeker niet van een katholiek. Dit ondervond L. van

Rijn. Hij stoorde zich aan de neerbuigende, zelfs van haat vervulde toon waarop

de gereformeerde publicist D.H. Dautun in Lieve van Ollefens Nationaale Bataafsche

courant van 6 mei 1797 de ‘roomsche medeburgers en broeders in Nederland heil

en verlichting’ had toegewenst. Op het krantenartikel waren verscheidene reacties

van katholieken binnengekomen, waaronder die van L. van Rijn. De Bibliotheek

wilde de briefschrijver geen gelijk geven. Met Dautuns wens was niets mis, maar

Van Rijn richtte zijn kritiek op de verkeerde zaak. Dautun verontschuldigde zich

voor de eeuwenlang durende onderdrukking van de katholieken, en bezigde hier-

mee volgens de Bibliotheek ‘laffe vleitaal ten voordeele der roomsche kerk’. Van Rijn

had er beter aan gedaan burger Dautun uit de ‘historie van ons vaderland’ te to-

nen, dat de ‘onrechtvaardige onderdrukking, welke de roomschgezinden sedert

twee honderd jaaren in ons vaderland zouden geleeden hebben en welke Dautun

alleen aan dweepers woest geschreeuw, aan leeraars nijdige heerschzucht, en aan

’t gewelddadig despotismus van ’t voorig bestuur wil toegeschreeven hebben’ al-

leen bestond in het ‘verward brein’ van de schrijver zelf. De heersende kerk, aan

wie de katholieken ondergeschikt waren geweest, had hen meer vrijheid vergund

dan veel protestanten ‘nog tot op heden in roomsche landen mogen genieten’.49

Dautun trok ten onrechte in twijfel wat volgens de Bibliotheek nu juist de glorie

van het Nederlandse protestantisme was: een lange traditie van tolerantie en ge-

wetensvrijheid.
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Katholieke Bataven 

In vele artikelen legde de Bibliotheek haar lezers in allerlei varianten haar wenslijst

van burgerlijke normen en waarden voor. Vanzelfsprekend prijkten Verlichting

en vaderlandsliefde bovenaan, en ter recensie voorgelegde boeken werden zorg-

vuldig gescreend op uitingen van verlichte vaderlandsliefde. Zeer gewaardeerd

werd Petrus Schoutens in 1795 gepubliceerde Ons verlost en juichend vaderland. De

preek was volgens de recensent vooral zo belangwekkend omdat de pastoor zijn

geloofsgenoten opriep geen wraak te nemen op hun vroegere protestantse kwel-

geesten.50 Toch was er onder alle geschriften van katholieken over de ‘tegenwoor-

dige orde van zaken’ één stukje dat de Bibliotheek naar eigen zeggen nog veel beter

smaakte: Stichtige christelijke overdenkingen over Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. In dit in

1795 door een anoniem gebleven ‘roomsch priester’ gepubliceerd geschrift, wer-

den de drie beginselen van de revolutie niet beschouwd vanuit een staatkundige,

maar een ‘zedelijke’ kant. Hooggeleerd was het niet, maar gezond verstand straal-

de er alleszins in door. Bij katholieken in het algemeen en de geestelijkheid in het

bijzonder verdiende dat ‘dubbele opmerking’. De schrijver werd terstond uitge-

roepen tot rolmodel: 

Wat veel van zulk soort van priesters, wenschen wij onzen roomschge-

zinden mede-christenen, en de nacht van onkunde en vooroordeel zal

rasch verdwijnen, de zon der Verlichting zal spoedig haare heldere straa-

len in hun midden verspreiden.51

Ongetwijfeld van invloed op de bejubeling van de twee geestelijken, die van hun

loyaliteit aan de revolutionaire idealen getuigden, was dat zij tegenwicht boden

aan het gekoketteer met het Oranje-regime door Cesare Brancadoro, pauselijk

nuntius en vicesuperior van de Hollandse Zending (1790-1795). Bij het binnenval-

len van de Franse troepen in 1794 was hij vanuit zijn residentie Brussel naar Den

Haag gevlucht, waar hij door de prins met veel egards was ontvangen. Uit dank-

baarheid schreef de prelaat op verzoek van de stadhouderlijke regering op 7 sep-

tember 1794 een oproep aan de gelovigen om de Franse rovers en vijanden van de

godsdienst weerstand te bieden. De Hollandse priesters waren in meerderheid te-

gen en weigerden de oproep publiekelijk voor te lezen. Voor Brancadoro’s actie

konden de patriotten uiteraard geen enkele waardering opbrengen. De nuntius,

zo schreef Van Hamelsveld in zijn periodiek Welmeenende raadgever, misbruikte de

rechtzinnigheid om ‘onze onoplettende roomschgezinde broeders te verschal-

ken, en voor in ten nemen’.52 De kwestie inspireerde Pieter Nieuwland tot een fel
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hekelgedicht. Daarin noemde hij Brancadoro een werktuig in handen van Rome

om ‘slaven voor den dienst der heerschzucht te zoeken’. Maar deze vergiste zich

als hij dacht dat men nog tot bijgeloof genegen was en zich liet misleiden door het

‘wierookvat’. In plaats van nog langer te lopen aan de leiband van ‘vleijenden Itaal-

janen’, oordeelden de burgers voortaan zelf, ongeacht het kerkgezag.53 De aarts-

priester van Utrecht, Henricus Berendtzen, waarschuwde eveneens voor gevaren

die voor de katholieken dreigden bij een inval van de Fransen. Hij werd van re-

pliek gediend in een antikatholiek gedicht:

Want, zo de Franschen nog hier zullen komen,

Is het allereiselijkst met alle de heeroomen!!!

Nu leeven ze lekker en lui van de inkomst der kerken

En dan zullen ze voor het lieve broodje moeten werken54

In 1797 publiceerde een ‘roomsch-katholijk bataaf’ een gewichtig voorstel al het

kerkelijk goud en zilver om te smelten voor het vaderland onder het motto: ‘dur-

ven wij onszelf nog patriotten te noemen als landgenoten armoede lijden terwijl

de kerken blinken van het goud?’ Ook deze auteur gaf volgens de Bibliotheek het ge-

wenste voorbeeld. Zijn voorstel was doortrokken van een warm gevoel van vader-

landsliefde.55 De goud- en zilvermetafoor had niet beter gekozen kunnen wor-

den. Het gaf precies de mentaliteitsverandering aan die men van de katholieken

verlangde. Katholieke burgers die mee wilden tellen, moesten weten dat het va-

derland voorrang verdiende boven godsdienstige uiterlijkheden. Deze weinig

subtiele omgang met de katholieke identiteit kan worden geïnterpreteerd als een

vooralsnog luchtig getoonzette uiting van het snel verslechterende religieuze kli-

maat kort na 1796, toen de katholieke gelijkstelling bij wet werd geregeld en als

gevolg daarvan allerlei conflicten optraden tussen katholieken en protestanten. 

De eed op de rechten van de mens en burger

Na 1796 veranderde de toon in de Bibliotheek op slag. Buitengewoon fel oordeelde

zij bijvoorbeeld over twee katholieke geestelijken die betoogden dat het, omwil-

le van de trouw aan de pauselijke hiërarchie, voor katholieken ongeoorloofd was

een eed af te leggen op de rechten van de mens en burger.56 Dergelijke weigeraars

dienden in het belang van de natie voorgoed te worden uitgesloten. Men moest

ervoor zorgen dat geen dan ‘waarlijk verlichte en de rechten van den mensch eer-

biedigende mannen’ tot ‘leeraren’ werden aangesteld, ‘naardien onze tegenwoor-
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dige toestand geen grooter vijanden kent, dan domheid, vooroordeel en dweep-

erij’. Gezond verstand viel in hun geschriften vergeefs te zoeken en daarom waren

zij voor de protestant volstrekt nutteloos. Slechts één verdienste kon nog wel wor-

den genoemd, namelijk dat ze bevestigden ‘hoe strijdig de leer der roomsche kerk

is, met de eeuwige en onveranderlijke rechten van den mensch’.57

Protestantse kerkeigendommen

Het door de Bataafse overheid in 1796 geïmplementeerde kerkelijk beleid de goe-

deren, die door de gereformeerden werden gebruikt en beheerd, te annexeren en

te herverdelen, stuitte op veel verzet bij de leden van de voormalige publieke kerk.

Daar konden ook de redacteurs van de Bibliotheek goed inkomen. Zij kwamen er

rond voor uit dat hun sympathie en loyaliteit lagen bij degenen die werden ge-

dwongen van hun voorrechten af te zien. Het tijdschrift was dan ook erg in haar

nopjes met een publicatie van zeven Haarlemse pastoors, onder wie J. Stafford.

Deze verklaarden dat zij een koopaanbod van publieke kerken zouden afslaan om

de gemeenten niet onnodig op kosten te jagen. Zij erkenden de staatsregeling,

maar wilden van de geboden rechten gebruikmaken in zoverre zij daartoe ge-

noodzaakt waren. Het geschrift ademde volgens de recensent zachtmoedigheid en

verdraagzaamheid en was waardig om door de katholieken gelezen te worden’.58

Voor katholieken die wel aanspraak maakten op de door de gereformeerden ge-

bruikte kerkeigendommen kon het tijdschrift beduidend minder waardering op-

brengen. Zo kon het in het geheel niet uit de voeten met het door de representan-

ten van Utrecht in 1796 genomen besluit de gereformeerde gemeentes hun recht

op kerken, kerkgoederen en traktementen te ontnemen. Een onder pseudoniem

verschenen dankoffer, gewijd aan dit patriotse wapenfeit, werd spottend bespro-

ken. Begaan met het lot van de gereformeerden, weigerde de Bibliotheek-recensent

in deze euforie mee te gaan: ‘wij twijffelen, wanneer de schrijver zelf broederlijk

uit zijn boeltjen gezet wier, of zijne verrukking wel tot die hoogte zou stijgen’.59

Zij koos openlijk de kant van de synodes, bijvoorbeeld die van Gelderland. In dat

gewest liepen de spanningen hoog op, want onder het enorme gebied (van Zwol-

le tot aan Maastricht) dat tot de negen classes omvattende Gelderse synode be-

hoorde, vielen ook delen van het overwegend katholieke Bataafs-Brabant. De ka-

tholieken daar claimden recht te hebben op de kerk- en armengoederen en

dienden daartoe een rekest in bij de representanten van het provinciaal bestuur.60

De Bibliotheek had slechts oog voor de in het defensief gedrongen synode en was vol

van bewondering voor haar verweer zoals dat op papier was verwoord door de
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Arnhemse predikant en representant van de eerste Nationale Vergadering, Ahas-

verus van den Berg. Op basis van diens 130 pagina’s tellende Verdediging van de zaak

der hervormden wees de in 1796 bijeengeroepen Gelderse Landdag het rekest van de

katholieken af.61 Van den Berg bracht in verband met de verdediging van de ge-

reformeerde belangen opnieuw in herinnering dat de katholieken altijd een ge-

vaar voor de staat waren geweest aangezien zij allereerst gehoorzaamden aan een

vreemde hiërarchie.62 Volgens de Bibliotheek bleek uit het geschrift overduidelijk

dat de beschuldigingen van wreedheid, vervolging en andere onrechtvaardighe-

den die de katholieken de gereformeerden zo veelvuldig aanwreven, volkomen

onterecht waren. Ze was ervan overtuigd dat ook ‘verlichte roomschgezinden’ dat

nu voor eens en altijd zouden inzien. Toen dit echter niet het geval bleek, kende

haar verontwaardiging geen grenzen.63

In 1798 verscheen van de hand van een pastoor uit Purmerend, Bernardus

Driessen, De Katholieke Kerk verdedigd, tegen de beschuldigingen van de sijnode der hervormden

gemeenten in Gelderland. Driessen vatte Van den Bergs betoog op als een strijdschrift

tegen de katholieke kerk. Volgens de Bibliotheek was het juist bestemd voor de ‘na-

tie in ’t gemeen’. Het allerergste was Driessens suggestie dat als de predikanten

niet meer van overheidswege bezoldigd zouden worden, meteen de hele gerefor-

meerde kerk op losse schroeven stond. Dat kon van de katholieke kerk tenminste

niet gezegd worden, had Driessen beweerd, want zelfs de Hervorming had haar

niet klein gekregen. Wat een ‘hoonende beschimping!’, reageerde de recensent ver-

bolgen. Alsof er in de zestiende eeuw geen duizenden ‘lediglopende monniken’

waren geweest die door de gelovigen gevoed moesten worden. En ondanks de ka-

tholieke plicht tot het verrichten van goede werken, gebeurde dát niet eens. De Bi-

bliotheek kon er niet over uit dat iemand in een eeuw ‘die zich verlicht wil noemen’,

met een zo verward, onnozel en onkundig geschrift voor de dag durfde te komen

en adviseerde de gedeputeerden van de Gelderse synoden er niet op te reageren.64

Samen op weg, maar voorlopig zonder de katholieken

De Bibliotheek besteedde geregeld aandacht aan pleidooien voor de hereniging van

de kerken. De Letteroefeningen was voor opheffing van de verdeeldheid onder de

christenen en moedigde de protestanten aan dit te bevorderen door eerst de hand

in eigen boezem te steken. De Bibliotheek vond dat de protestanten nu juist niets

te verwijten viel en beschouwde het streven naar verzoening zelf als een splijt-

zwam. Weinig goeds voorspelde het verschijnen van een anoniem boekje: De min-

achting der hervormden jegens de overlevering welke de roomsche kerk aan het nieuwe testament ge-
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lijk stelt (1795). De auteur, die opkwam tegen de protestantse afwijzing van het ka-

tholieke gebruik van de kerkboeken als geloofsbron, kreeg van de Bibliotheek het

verwijt de wederzijdse ‘religie-ijver’ op te poken en in weerwil van zijn doelstel-

ling, een vredig samenleven te dwarsbomen:

Nimmer kon het opwerpen van zulk een twist-appel minder te pas ko-

men, dan in dezen tijd, waar in men verwacht, dat hervormden en room-

schen, met malkander op gelijken voet, en met gelijk recht, in ons vader-

land leeven zullen.65

De boosdoener maakte zich pas na het verschijnen van zijn gewraakte publicatie

bekend. Het bleek Gerard Bruining te zijn, een predikant die behoorde tot de re-

monstrantse broederschap. Daar gold hij als een enfant terrible, want juist re-

monstranten was er alles aan gelegen de eenheid binnen de protestantse kerken

te herstellen.66 Om deze doelstelling van eendracht te bereiken presenteerde de re-

monstrantse broederschap in 1796 de zogeheten Brief. Daarin riep zij alle protes-

tantse vertegenwoordigers van Nederland op om, nu de Bataafse Republiek ge-

vestigd was, ook één nationale kerk te vormen. Met de stichting van een ware

vaderlandse kerk op algemeen christelijke grondslag hoopte zijzelf ook in aan-

zien te stijgen. Eindelijk zou zij kunnen delen in de status die de gereformeerde

kerk op de in 1618-1619 in Dordrecht gehouden synode had verworven en waar-

van zij, als onrechtzinnig bestempelde protestanten, sindsdien waren uitgeslo-

ten. Anders dan het prokatholieke boekje van Bruining suggereerde, zagen de

meeste remonstranten geen mogelijkheid bij het proces van eenwording ook de

katholieken te betrekken. Integendeel: aan het remonstrants initiatief lag een uit-

gesproken antipapistisch motief ten grondslag. Uit de notulen van de vergade-

ringen van de opstellers van de Brief bleek, dat men de vereniging van de protes-

tanten legitimeerde mede als poging ‘ter verijdeling der verderfelijken jesuïtische

pogingen om protestanten meer en meer te verdeelen en tot de roomsche kerk

terug te brengen’. In de officiële versie van de Brief werd deze zinsnede geschrapt

en vervangen door een verklaring dat een samenwerking met de katholieken niet

opportuun was. Zij weigerden immers om met de protestanten de bijbel, met uit-

sluiting van alle menselijke voorschriften, als enige regel van geloof te erkennen.67

Naar aanleiding van dit aspect verschenen twee pamfletten van Bernardus Seve-

rinus Sinkel, een katholiek en jurist die na 1795 zitting had genomen in het Am-

sterdams gemeentebestuur.68 Het debat dat zich ontspon tussen hem en Gerard

Bruining trok in de Bibliotheek meer dan eens de aandacht. 

Sinkel beklaagde zich dat de remonstrantse broederschap met haar voorstel
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tot kerkelijke verzoening geheel aan zijn kerkgenootschap voorbij was gegaan.

Hij stelde een vereniging van alle christenen voor: het geluk van de mensheid, de

doelstelling van de Brief, kon toch niet bereikt worden zonder de katholieken? Als

voor het geloof van de onfeilbaarheid van de Heilige Schrift evenmin bewijs voor-

handen was als voor de apostolische traditie, wat was dan voor hem, als katholiek,

het argument om het gezag van zijn kerk op te geven en zich vervolgens aan het

gezag van de protestantse bijbeltolken te ‘verslaven’? Dat ging tegen alle redelijk-

heid in. De Bibliotheek at het zelden zo zout. Op alle 83 pagina’s van het pamflet

waarmee Sinkel zich – nota bene ongevraagd – in het protestantse verzoeningsde-

bat mengde, zou zich een ‘diepe onkunde in de godgeleerde gevoelens en ver-

schillen’ openbaren. De rechtsgeleerde behoorde te weten dat het protestanten

altijd ging om vrijheid, niet om menselijk gezag en daarmee was de kous af.69

Bruining deed het niet veel beter. Volgens het tijdschrift reageerde hij overmatig

vriendelijk, alleen hield hij dit keer vast aan de officiële remonstrantse lijn. Hij

gaf Sinkel nul op het request en dat was volkomen terecht. De wens tot vereniging

van alle christenen was juist en oprecht, maar bleef utopisch; eerst moesten de

‘harten meer broederlijk gestemd zijn’.70

Hoewel de Bibliotheek een harmonisch samengaan van alle kerken een mooi

toekomstideaal vond, konden wat haar betreft de plannen in die richting niet op

een slechter moment worden uitgebracht. De auteur van het Utrechts dankoffer, die

de onverdeelde kerk van Jezus al helemaal voor zich zag, verkeerde volgens de re-

censent in de waan dat de voorheen afgunstige dissenters en de nu benadeelde

gereformeerden elkaar als leden van dezelfde kerk broederlijk in de armen zouden

vallen. Zijn voorstellingsvermogen nam helemaal groteske vormen aan, als hij

zelfs een fusie met het katholicisme wilde aangaan. Dat dit volgens de auteur een

uiterst eenvoudige zaak was. bestreed de recensent. De tegenstellingen tussen

protestanten en katholieken lieten zich niet zonder slag of stoot overbruggen.

Zolang de conflicten over de wederzijdse historische en juridische rechten op de

kerkelijke bezittingen niet waren uitgewoed, was het bereiken van eenheid bin-

nen het christendom volstrekt ondenkbaar. 71

‘Groote domheid’ een probleem van álle katholieken in de Republiek

Met de formele bekrachtiging van het burgerschap in 1796 kregen de al langer

benadrukte morele eisen ook betekenis in staatkundige zin. Voortaan woog de

morele kwaliteit van een politicus zwaarder dan diens formele kerkelijke identi-

teit. Dat maakte het gepraat over gedeelde godsdienstige waarden meteen een
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stuk minder vrijblijvend. Men begon zich in toenemende mate af te vragen of de

katholieken voor de aan hen op juridische gronden geboden politieke speelruim-

te moreel wel toegerust waren. Zoals eerder is uiteengezet, was dit aanvankelijk

een zorg van revolutionairen, maar speelde rond 1800 ook de behoudende gere-

formeerde predikant Hanewinkel daar op in. Door de geloofsovertuiging van de

Brabanders voor te stellen als een onoverkomelijk mentaal tekort onderstreepte

hij de noodzaak tot behoud van de gereformeerde bestuurlijke toplaag. De patri-

otse redactie van de Bibliotheek ging met de hatelijke redeneertrant van Hanewin-

kel opvallend ver mee. Uit de wijze waarop men zijn werk recenseerde, blijkt dat

de redactie over de katholieken als loyale vaderlanders rond 1800 inmiddels zeer

pessimistisch was gestemd en – anders dan de Letteroefeningen – niet alleen in mo-

rele, maar ook in concreet politieke zin. 

Het belang van Reize door de Majorij van ’s-Hertogenbosch in den jaare 1798 (1799) lag

volgens de Bibliotheek in de erin vervatte ‘staatkundige aanmerkingen’. Die, zo ge-

loofde de recensent, waren geheel naar waarheid. De beschreven ‘groote domheid’

was niet alleen een probleem van de katholieken in Noord-Brabant maar van álle

katholieken in de Republiek. Dit standpunt strookt met de eerder aangehaalde

oproep tot een beschavingsoffensief uit 1792, dat vermoedelijk uit eigen koker

kwam. Koesterde men begin jaren negentig nog de hoop dat men van de katho-

lieken met behulp van Nutsonderwijs nuttige leden van de maatschappij kon ma-

ken, nu lijkt men rekening te houden met een ronduit sinister scenario:

Ook beklaagen wij met hem [Hanewinkel] het lot der gereformeerden in

de Majorij, verfoeien met afgrijzen de vervolgzucht en haat der roomsch-

gezinden, welke daar, zederd 1795 vooral, tot vrij groote uitersten ge-

woed heeft, nog aanhoudt, en, zo zij niet van elders verhinderd wierd,

misschien op een geheele uitroeijing en verdelging van het protestanten-

dom zou uitloopen.72

De recensent hoopte van harte dat Hanewinkel zijn ‘gevoelvolle’ doelstelling zou

bereiken: verzachting van het lot der hervormden en bezieling van de katholieken

met ‘edele schaamte’ teneinde hen liefderijker en verdraagzamer tegenover an-

dersdenkenden te doen staan. Dat was tevens kritiek. In zijn beschrijvingen van

de Meijenaars en hun ‘dom bijgeloof, geweldige vervolgzucht en blijken van haat

jegens de protestanten’ was de schrijver veel te breedvoerig en eentonig. Ook ver-

moedde men dat de reizen niet echt, maar vanuit de ‘leunstoel’ waren gemaakt.

In het voorwoord van het tweede deel van de Reize (1800) diende de uitgever de re-

censent van repliek. De Bibliotheek zou ‘somtijds, op eenen onmeedoogende wijze
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meer de schrijvers en drukkers dan de werken’ zelf gispen. Van alle tijdschriften

die de Reize hadden gerecenseerd was de Bibliotheek het negatiefst geweest. In de

bespreking van het vervolgdeel wilde de criticus niet op deze zouteloze aanmer-

kingen ingaan. Wel stelde hij dat berisping op zijn plaats was wanneer een uitge-

ver of schrijver zo onbeschaamd was zijn landgenoten te misleiden en voor niets

betekenende prullen het geld uit de zak te kloppen. Dat bijgeloof en onderdruk-

king onder de katholieken veelvuldig voorkwam was boven alle twijfel verheven,

maar het hoefde niet tot vervelens toe te worden herhaald. Het was beter geweest

als de vervolgzieke en onrechtvaardige handelingen waren beschreven vanuit een

historische invalshoek op basis van harde feiten, verkregen uit gedegen onder-

zoek. Dat was objectiever dan fictionele reisbeschrijvingen. Bovendien droeg de

anonimiteit van de reisbeschrijver niet erg bij aan de betrouwbaarheid van het

werk, al dacht de recensent wel achter zijn echte naam te kunnen komen.73 Het-

zelfde oordeel velde de Bibliotheek over twee andere werken met dezelfde strek-

king, eveneens anoniem gepubliceerd, maar feitelijk ook van Hanewinkel: een

‘Schuitpraatjen’ over het ‘gedrag der roomschen’ in de Baronie van Breda en Ge-

dachten over de Meijerij van ’s Hertogenbosch en derzelver Inwoners (1801). In beide publica-

ties werden de Brabanders van een al te slechte, partijdige kant beoordeeld, maar

tegelijkertijd benadrukte de recensent opnieuw dat het geschetste beeld zeker

veel waarheid behelsde.74

Godsdienstige vooroordelen

De Bibliotheek heeft zich duidelijk niet kunnen onttrekken aan het rond 1800 steeds

verder verziekt raken van de verhoudingen tussen katholieken en protestanten;

zij droeg er zelf in zekere mate aan bij. De scherpere toon in kerkelijk-politieke za-

ken zette zich ook door in de manier waarop het tijdschrift reageerde op de gods-

dienstige geschriften van Petrus Schouten. Net als de Letteroefeningen was de Biblio-

theek over hem als toegewijd vaderlander zeer te spreken. Over zijn theologisch

werk werd men alras minder enthousiast. In de Bibliotheek verwekte Schouten als

kerkgeleerde aanvankelijk wisselende en uiteindelijk zelfs ronduit negatieve reac-

ties. Zijn in 1786 gepubliceerde prijswinnende verhandeling voor het Nut over de

bewijzen van natuur en rede voor het bestaan van God (met een ongekend hoge to-

tale oplage van vijftienduizend exemplaren), prees de Bibliotheek als een werk dat

Schouten ook bij zijn nageslacht nog roem zou bezorgen.75 Twee jaar later viel het

oordeel veel negatiever uit, getuige een bespreking van een stichtelijk kinderboek

dat Schouten in 1788 bij een Leidse uitgeverij publiceerde onder de titel Uitbreiding

194

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 194



van het onderwijs der roomsch catholijke jeugd. Daarin probeerde de pastoor door de rede

ingegeven bezwaren weg te nemen tegen het leerbegrip dat brood en wijn in het

sacrament door God veranderd werden in het levend lichaam van Christus. De con-

secratie werd soms door zwakke gelovigen al te letterlijk opgevat, maar daarom

was de verplichting om aan het heilig sacrament van de offerande goddelijke eer en

aanbidding te bewijzen nog niet minder juist. De kerkelijk censor gaf er zijn goed-

keuring aan en beval het boek aan bij andersgezinden die er, mits zij het onbe-

vooroordeeld wilden lezen, uit konden leren dat het katholieke geloof  ‘op veel be-

tere gronden rust, als zij zich verbeelden’. De recensent van de Bibliotheek bleef

echter onvermurwbaar. Hoewel hij Schouten de lof van kunde en oordeel niet wil-

de ontzeggen, vond hij toch dat de pastoor de vooroordelen niet overtuigend had

weten te weerleggen. Bovendien verdedigde deze het Latijn nog steeds als kerk-

taal. Het 160 pagina’s tellende boek viel zeker niet aan te prijzen ‘als een bewijs van

de toenemende verlichting der roomschgezinden in ons vaderland’.76

Toch was er nog steeds wel waardering voor Schoutens gematigd orthodoxe

opstelling en zijn bereidheid kritisch naar zijn eigen religie te kijken. Men zag in

hem een betrouwbare graadmeter voor het verlicht-katholieke deel der natie en

bleef hem als auteur van godsdienstige en vaderlandslievende werken trouw vol-

gen. Zolang Schouten zich aan de nieuwe godsdienstige norm van redelijkheid

conformeerde, dat wil zeggen een vroomheid in afgekalfde vorm propageerde,

kon hij op positieve recensies rekenen. Zeer te spreken was de Bibliotheek bijvoor-

beeld over een brochure uit 1796, waarin Schouten zijn ‘mediteerende zielen’ op-

riep zich niet te verliezen in ‘uiterlijke oefeningen van godvruchtigheid’ en bijge-

lovigheden te verfoeien. De pastoor beschikte over een ‘zuivere morale’, naar de

recensent meende een grote zeldzaamheid binnen de katholieke geloofstraditie.

Dat Schouten binnen zijn gemeenschap op veel weerstand stuitte, pleitte voor

hem. Hij moest worden beschouwd als een medestander in de strijd tegen de al-

gehele vermindering van de godsdienstliefde.77

Schoutens polemisch spervuur van theologische legitimaties van Frans Voor-

houts overgang tot het katholicisme daarentegen stuitte bij de gereformeerde me-

dewerkers van de Bibliotheek op een muur van onbegrip. Zij verbaasden zich hoge-

lijk over het feit dat een man van ‘zooveel doorzicht en schranderheid, als den

pastor Schouten, zoo vele onbestaanbaarheden, ongerijmdheden, tegenstrijdig-

heden, en openbare ongegrondheden’ kon verdedigen.78 Waar de Bibliotheek zich

in het bijzonder aan stoorde was dat Voorhout het nodig had gevonden om in zijn

geloofsbelijdenis kritiek te uiten op Jodocus Heringa. Deze Utrechtse predikant

en vooraanstaand ideoloog van het Bataafs regime was, zoals hiervoor gemeld, in

een dank- en biddagleerrede flink uitgevaren tegen het katholicisme.79 Voorhout
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haalde de preek aan, omdat deze precies de vooroordelen bevatte die hijzelf als be-

keerling wenste af te leggen. Hij refereerde daarbij aan Heringa’s typering van het

Franse katholicisme, met bijvoeging van de gewraakte passage: ‘Stel u eens, ver-

lichte Nederlandsche christenen! een volk voor […] dat nevens eenen god, die in

de hemel woont, een god erkent, dien het in een ouwel gesloten opeet; nevens ee-

nen alwetenden richter, een plaatsbekleder op de wereld, die voor geld zonden

kwijtscheldt, vryheid tot wanbedryven geeft, zielen uit het vagevuur verlost etc.’80

In de geschriften die verschenen als reactie op de publicatie van Voorhouts geloofs-

belijdenis, kreeg Heringa unaniem bijval. Wilde de recensent van de Letteroefeningen

van de kwestie juist geen groot punt maken, zo niet zijn collega van de Bibliotheek.

Die vond de aanvallen op de predikant onnodig en zeer ongepast.81

In 1803 verbruide Schouten het echt bij de Bibliotheek.82 Het tijdschrift meen-

de dat de pastoor de ‘gemeenen man’ op de mouw probeerde te spelden dat het

stichten van de onfeilbare kerk, inclusief de vermaledijde pauselijke onfeilbaar-

heid, Jezus’ eigen idee was geweest. Ook zou Schouten de vervolging van de pro-

testanten goedkeuren op grond van de bewering, dat de ketters niet opgehangen

en verbrand waren omdat zij verkeerde leerbegrippen hadden. Niet de kerkelij-

ke, maar de wereldlijke overheid strafte hen. Alsof, naar de recensent verontwaar-

digd reageerde, de protestantse martelaars oproerkraaiers waren! Nog kwalijker

was dat Schouten met zijn ‘vleiend geschrijf’ kennelijk dacht ‘hier en daar nog

wel wat zieltjens te kunnen winnen’. Gelukkig hoefden de wapenen tegen hem

niet meer te worden opgevat, want de ‘grove doolingen der roomschgezinden’

waren reeds ruimschoots weerlegd.83

Hoewel in veel historische studies om Schouten het aura hangt van een ka-

tholiek, die onder het banier van de patriotse oppositie triomfen beleefde, blijkt

uit de Letteroefeningen en de Bibliotheek dat deze communicatiegemeenschap hem

feitelijk ternauwernood, en na 1800 zelfs helemaal niet meer, tolereerde. Een

soortgelijke ontwikkeling deed zich voor in zijn carrière bij het Nut. Na strubbe-

lingen over de te volgen godsdienstige koers – volgens Schouten was die niet al-

gemeen genoeg – zegde de eertijds bejubelde pastoor in 1789/1790 zijn lidmaat-

schap op.84 Gelet op de onder Nutsbestuurders als Van Riemsdijk circulerende

denkbeelden over de te werven katholieke leden, misschien niet echt verwonder-

lijk. De voorvechter van de katholieke emancipatie, Joachim George le Sage ten

Broek (1775-1847), zou ’t Nut later betitelen als de ‘anti-katholieke maatschap-

pij’, en stichtte in 1820 een tegenorganisatie, Rooms-catholijke maatschappij ter bevor-

dering van godsdienstige wetenschap en goede zeden voor het Koninkrijk der Nederlanden. Deze

werd drie jaar later overigens al weer verboden, omdat de overheid het initiatief

uitlegde als een bedreiging van de maatschappelijke eenheid.85
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de geuzenmentaliteit van de ‘bibliotheek’

De Vaderlandsche bibliotheek was een voortzetting van de Nederlandsche bibliotheek. In

de onderverdeling van recensies en mengelwerk leken beide sterk op elkaar. In

inhoudelijk religieus, maar vooral in politiek opzicht hadden ze echter weinig

gemeen. Het lijkt gerechtvaardigd ze als twee totaal verschillende tijdschriften te

beschouwen, al boorden beide een lezerssegment aan dat zich tot dan toe weinig

terug kon vinden in het heersende tijdschriftaanbod: het theologisch meer be-

houdende, minder hoog opgeleide deel der protestanten. Nadat Habbema in het

tweede jaar van het bestaan van de Nederlandsche bibliotheek het roer had overgeno-

men, kende het tijdschrift een strak volgehouden orthodox protestantse signa-

tuur. Over het geheel genomen lag het katholicisme bij de redactie aan de uiterste

rand van haar belangstellingsfeer. Wat zich aan de andere kant van de confessio-

nele scheidsmuur bij de katholieken afspeelde, boeide haar slechts incidenteel,

laat staan dat zij zich zoals de Letteroefeningen geroepen voelde om actief aan de cam-

pagne voor hun verlichting bij te dragen. Vanuit de actualiteit drongen er af en toe

toch katholieken op de voorgrond. Paus Clemens xiv kon niet worden genegeerd.

Dat was op zichzelf een welkome omstandigheid, want aan de hand van zijn ze-

denlessen konden zijn Nederlandse geloofsgenoten worden geprikkeld tot beter

nadenken, en de burgers in het algemeen worden behoed voor de valkuil van het

ongeloof. In de politiek beladen jaren 1780/81 bleek het tijdschrift de katholieken

in staatkundig opzicht als ‘trouwe ingezetenen’, en in godsdienstig opzicht als

‘dolende broeders’ te beschouwen. Zolang zij niet tornden aan de dominante po-

sitie van de gereformeerden, verdienden zij barmhartig mededogen. De in de Let-

teroefeningen duidelijk aanwezige motivatie om de katholieken van hun dwalend

pad af te brengen, ontbrak in de Bibliotheek nagenoeg geheel. Gelet op het feit dat

de redactie voorstander was van de handhaving van de status quo – met de katho-

lieken in de ondergeschikte rol van bijwoners – was dat waarschijnlijk omdat zij

de morele vorming van de katholieken niet zag als een voorbereidende stap rich-

ting lidmaatschap van de politieke gemeenschap.

Toen de uitgever in 1788 het doek voor Habbema liet vallen, trad een nieuwe –

eerst door Kantelaar, later door Van Hamelsveld aangevoerde – ploeg medewer-

kers aan, eveneens gereformeerd maar met geheel nieuwe politieke ideeën. Voort-

aan heette de Nederlandsche bibliotheek de Vaderlandsche bibliotheek, een weerspiegeling

van haar inlijving bij het patriotse kamp, waar het begrip vaderland, en afgeleiden

daarvan, werd gebruikt om zich te onderscheiden van de orangisten.86 Katholieken

die zich bereid toonden als gelovigen de Verlichting tot moreel ankerpunt te wil-

len nemen en die bovendien blijk gaven van patriots engagement, werden enthou-
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siast binnengehaald. Niet in de laatste plaats omdat zij tegenwicht boden aan ge-

loofsgenoten die het Oranje-regime waren toegedaan. Gehoopt werd dat men ook

de resterende meerderheid van de minder beschaafde katholieken over de streep

zou kunnen trekken. Over welke kant het op moest, liet men geen twijfel bestaan.

De in het tijdschrift gegeven voorbeelden van goed en fout spraken klare taal. In de

perceptie leek het toenemen van de Verlichting onder de katholieken een noodza-

kelijk en onomkeerbaar proces. Een kink in de kabel bleek zich te bevinden bij de

Bibliotheek-redacteurs zelf. Onder invloed van de scheiding van kerk en staat en de

oplopende politieke spanningen, die tot uiting kwamen in kwesties als de eedaf-

legging, de herverdeling van de kerkgebouwen, de toenadering tussen de verschil-

lende kerkgenootschappen en de politieke integratie van de katholieken, werd

duidelijk dat men structureel vijandig stond tegenover katholieke opponenten.

Katholieke publicisten als Petrus Schouten, L. van Rijn, Bernardus Severinus Sin-

kel en Bernardus Driessen en de anonieme opsteller van het Utrechtse dankoffer,

konden bij de redactie geen goed doen, terwijl zij haar verwantschap met open-

lijk antipapistische gereformeerde predikanten als Jodocus Heringa, Ahasverus van

den Berg en Stephanus Hanewinkel niet onder stoelen of banken stak.
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8

kloosterdwang

de laat achttiende-eeuwse populariteit 

van antimonastieke treurspelen, ca. 1770-1800

Voor zover de achttiende-eeuwse elite zich niet al in de ban van de vaderlandslief-

de had laten brengen door de spectatoriale, politieke of culturele media, kon zij

zich in de roes van nationale eigenwaarde laten meevoeren via theaterbezoek. In

het laatste kwart van de achttiende eeuw werd het toneel bij uitstek geschikt ge-

acht om ‘vaderland en vrijheidslievende denkbeelden’ op te wekken.1 Het bestuur

van de hoofdstedelijke schouwburg handelde naar deze tijdgeest: vanaf 1795 heet-

te de schouwburg ‘Amsterdamsche Nationaale Schouwburg’ om uit te drukken

dat het een instelling betrof die niet alleen openstond voor de culturele elite, maar

voor álle Nederlanders.2 Politici en verlichte opiniemakers waren zich er terdege

van bewust dat theatermakers bij machte waren om via hun voorstellingen toe-

schouwers te leren deugden en ondeugden van elkaar te onderscheiden en hen zo

de weg naar goed burgerschap te wijzen. Een voortreffelijk theaterstuk kon ‘eens-

klaps geheele zwermen van vooroordelen’ verdrijven.3 De teksten die aan de basis

lagen van het gespeelde repertoire werden meestal in druk uitgegeven. In de Letter-

oefeningen verschenen onder meer tal van besprekingen van uit het Frans vertaalde

kloosterstukken. Een speurtocht naar meer gegevens leverde de verrassende uit-

komst op dat het antimonastieke treurspel hier eind achttiende eeuw grote furo-

re maakte. Niet alleen in de vorm van tekstedities, maar ook daadwerkelijk op de

toneelvloer van kleine en grote schouwburgzalen, als opening van de toneelavond.

Twee van de meest befaamde stukken werden hier – in 1770 – zelfs eerder gespeeld

dan in Frankrijk. Het genre bleek voor deze studie een bijzonder rijke bron van

informatie. De laat achttiende-eeuwse efemere voorliefde voor Franse revolutie-

stukken met als overkoepelende thematiek het kloosterleed van paters en – voor-

al – nonnen, mag opmerkelijk heten. Ze markeerde, zo zal hieronder duidelijk

worden, een trendbreuk in de geschiedenis van het Nederlandse toneel. 
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Antipapisme in de Nederlandse toneelgeschiedenis

Klucht en blijspel, daarin zou men de satire verwachten op paapsche af-

goderijen, op de verering der heiligen, op de katholieke kerkgebruiken,

op het Spaansche volkskarakter, of iets dergelijks, maar niets daarvan.4

Dit zijn de opgeluchte woorden van H. Janssen Marijnen in een artikel gewijd aan

het toentertijd net uitgekomen vijfde deel van het naslagwerk de Geschiedenis der Ne-

derlandsche letterkunde van G. Kalff. Voor dit werk was de Leidse hoogleraar onder meer

op zoek gegaan naar voor katholieken grievende toneelliteratuur. De recensent

denkt te weten waarom: Kalff was eigenlijk zelf een antipapist en daarom verwacht-

te hij overal de effecten van ‘de spookachtige grijphand van den jezuïet’ te zien. 

Wat Kalff ook bewogen moge hebben, zijn bevindingen op toneelgebied blij-

ven overeind. Ook eigen onderzoek, onder meer op basis van de Amsterdamse to-

neelcatalogus van Van Aken en de toneelgeschiedenissen van Worp en Albach, le-

verde slechts weinig expliciete antikatholieke titels op.5 In rederijkerspelen werd

weliswaar de geestelijkheid bespot, maar ze waren niet principieel tegen het ka-

tholicisme gericht.6 Zeventiende-eeuwse stukken die meer in aanmerking komen

zijn Carel de negende anders Parysche bruyloft (1645) van Lambert van den Bosch, een van

de weinige schrijvers uit orthodoxe kring die zich op toneelgebied manifesteer-

de, en Thomas Asselijns treurspel De dood van de graaven Egmond en Hoorne, geschre-

ven als reactie op de herroeping van het Edict van Nantes in 1685. De door Van den

Bosch gekozen antipapistische invalshoek diende volgens Duits een politiek doel.

Als voorstander van de vrede met Spanje schilderde de schrijver Frankrijk af als

onbetrouwbare katholieke vijand om de calvinisten zo te overtuigen dat men met

het toch al verzwakte Spanje beter af was. Asselijn construeerde uit het verhaal

van de terechtstellingen van Egmond en Hoorne in 1568, een analogie met de ac-

tuele situatie in Frankrijk. Zoals Alva de protestanten vervolgde, beoogde Lode-

wijk xiv de vernietiging van het Franse protestantisme. Beide stukken gaan ech-

ter over de buitenlandse politiek waardoor het intern antipapistisch karakter sterk

werd afgezwakt.7 Recent kwam naar voren dat het antipapisme in de anti-Spaan-

se propaganda meestal niet tegen de Nederlandse katholieken gericht was.8 Dit zal

in toneelstukken over de Opstand mogelijk niet veel anders zijn geweest, hoewel

er tegenvoorbeelden voorhanden zijn, zoals een tweetal stukken van Maerten

Frank Besteben, Vlissinghen geus (1646) en De ’tsamensweringe Catalinae (1647).9

Voor de vroege achttiende eeuw kunnen twee uitgesproken antipapistische –

of beter: anti-jezuïetische – toneeltitels worden genoemd: De gemartelde deugd bin-

nen Thorn (1728), geschreven door Frederik Duim (1674-1754) en het in geen enke-
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le theatergeschiedenis genoemde ‘klugt-spel’ De gestrafte jesuïet of de min-sieke pater

(1732) van de onbekende Jan Sander. Net als Van den Bosch en Asselijn dramati-

seerde ook Duim een buitenlands thema. Zijn stuk was gebaseerd op het oproer

van 1724 in de Poolse stad Thorn. Het begint met relletjes tussen jezuïetische en

lutherse jongeren tijdens een katholieke processie en eindigt met drastische repre-

sailles van de jezuïeten: de openbare terechtstelling van de Thornse burgemees-

ter en andere voorname ingezetenen van de stad.10 Duims stuk werd nooit op-

gevoerd, en over een eventuele opvoering van De gestrafte Jesuïet is evenmin iets

bekend.

antimonastieke treurspelen

Uit de voorgaande paragraaf zou kunnen worden geconcludeerd dat tijdens de

Republiek antipapisme zelden in toneelvorm werd gegoten.11 Een algemene ver-

klaring daarvoor is dat in de zestiende en zeventiende eeuw, en in mindere mate

in de achttiende eeuw, van streng gereformeerde zijde voortdurend voor de af-

schaffing van het toneel werd gepleit. Toen de Amsterdamse schouwburg aan het

Leidseplein in 1772 afbrandde, werd dat door het strengste deel der protestanten

uitgelegd als de straf van God.12 Predikanten verwierpen het theater omdat het in

hun ogen een schijnwereld was, zoals de ‘roomsche poppenkast’.13 Door deze af-

wijzing leken de kerk en de schouwburg gescheiden werelden: een orthodoxe to-

neelschrijver was een contradictio in terminis, onder acteurs en publiek schitter-

den de zwaar gereformeerden door afwezigheid. Ook censuur kan een factor zijn

geweest. Zo werd in 1677 in Amsterdam bepaald dat toneelstukken over gods-

dienstige, bijbelse onderwerpen niet waren toegestaan.14 Dat verwijzingen naar de

geloofsstrijd controverse konden verwekken, bleek bijvoorbeeld naar aanleiding

van wat de eerste voorstelling had moeten worden van de in 1637 geopende

schouwburg van Amsterdam: Vondels Gysbrecht van Aemstel. Geruchten over een

vertoning van ‘superstitie van de paperije als misse en andere ceremoniën’ leidden

tot protesten van de gereformeerde kerkenraad bij de burgemeesters en de regen-

ten, met als resultaat dat het stuk pas na veranderingen in 1638 werd toegestaan.

De geïntegreerde, nogal plastische vertoning van de kloostermoorden, waarbij de

slachtoffers Gozewijn, Klaeris van Velzen en de nonnen een gruwelijke marte-

laarsdood stierven, werd tegen het einde van de achttiende eeuw volgens een bui-

tenlandse ooggetuige door de ‘goede Hollanders’ zeer vermakelijk gevonden.15

Vondel was toen inmiddels een van de meest bewonderde vaderlandse auteurs,

ondanks het aan hem klevende nadeel van zijn bekering tot het katholicisme.16
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Op grond van een algemeen aanvaard verbod ‘zaken des geloofs’ te behande-

len, zullen stukken met de specifieke bedoeling het katholicisme in een negatief

daglicht te stellen evenmin ter opvoering zijn aangeboden. Dit laat onverlet dat

in toneelstukken hier en daar antipapistische elementen aanwezig kunnen zijn.

Een enkel voorbeeld. Zo schrijft Vuyk over De Camisards (1774) van de remonstrant-

se Lucretia Wilhelmina van Merken. Het onderwerp van dit treurspel, de vervol-

ging van de hugenoten in de Cevennes na de opheffing van het Edict van Nantes,

bood uiteraard alle kans op een schot voor open doel. Van Merken liet haar kans

niet liggen. De scène waarin veldheer Villars inziet dat het tijd is vrede te sluiten

bood gelegenheid het katholicisme af te schrijven. Het was een heilloze vorm van

bijgeloof, gespeend van alle menselijkheid, ‘doof voor smeeken en vermaanen’;

een godsdienst, die baadde in het ‘bloed van deugdzaame onderdaanen’.17 Bij to-

neelstukken gebaseerd op vaderlandse stof, lijkt het of antipapistische passages

juist werden genuanceerd, of helemaal geschrapt. Dit geldt bijvoorbeeld Simon

Riviers achttiende-eeuwse bewerking van het al genoemde Opstandstuk Vlissing-

hen geus uit 1646. De episoden die Rivier wegliet, hadden betrekking op de tradi-

tionele thema’s van de katholieke leer en het verraderlijke van katholieken. Abra-

hamse, die Riviers stuk analyseerde, beschouwde het als een aanwijzing voor de

toenemende religieuze verdraagzaamheid.18 Mijns inziens bevestigt het echter al-

leen dat op dat moment de oude, op formele politieke uitsluiting gebaseerde vor-

men van papenhaat hadden afgedaan.

Hoewel antipapistische passages in verhalen die zich afspeelden in het bui-

tenland geen probleem leken, vormden toneelstukken geheel en al gericht tegen

de katholieke kerk weer het andere uiterste. Zoals hiervoor opgemerkt verraadt

zich in de fascinatie die hier gedurende de laatste drie decennia van de achttien-

de eeuw bestond voor Franse revolutiestukken een trendbreuk. In het bijzonder

treurspelen, die in Frankrijk hadden gediend om de gevestigde kerkorde te be-

strijden en waarin vooral het kloosterleven het moest ontgelden. Dat gebeurde

doorgaans volgens eenzelfde, uiterst sentimentele, formule: een goedbedoelend

(burger)meisje wordt (al dan niet na een familieruzie over een liefdeskwestie) door

haar vader tegen haar wil in het klooster achtergelaten; daar lijdt zij hevig, pleegt

aan het slot zelfmoord, of hervindt alsnog haar vrijheid. Acteurs konden breeduit

een scala aan emoties bespelen: van woede over de onvermurwbaarheid van de va-

ders en de harteloosheid van de moeder-oversten, medelijden en compassie met

de tot wanhoop gedreven meisjes, verdriet over de tragiek van hun lot, tot en met

blijdschap bij een happy end. 

De meest befaamde titels van de kloosterspelen verschenen ook in Nederland-

se vertaling, met als de belangrijkste: Ericie van Jean Gaspard Dubois-Fontenelle en
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Melanie van Jean-François la Harpe, beide uit 1768 (in Frankrijk pas in augustus

1789 gespeeld), en twee stukken uit 1791: Les Victimes cloîtrées en Fénelon, ou Les Religi-

euses de Cambrai van respectievelijk Jacques-Marie Boutet dit Monvel en Marie-Jo-

seph Chénier. 

gedwongen nonnen op de nederlandse podia

De opname van de kloosterspelen in het repertoire moet voor het Amsterdamse

schouwburgpubliek een nieuwe ervaring zijn geweest. Toch baarde het optreden

van toneelspelers in monnikspij en nonnengewaad hier geen opzien. In Frank-

rijk zelf was daar wel heel heftig op gereageerd. Dat was bijvoorbeeld het geval bij

een van de vroegste antimonastieke treurspelen: Ericie van Jean-Gaspard Dubois-

Fontenelle, dat na publicatie in 1768 onmiddellijk werd verboden. Het Ancien

Régime stond antiklerikale stukken niet toe uit vrees dat ze de gevestigde orde

ondermijnden. Richtte Ericie zich niet letterlijk op het katholicisme – het stuk

speelt in het klassieke Rome – in overdrachtelijke zin liet de thematiek niets aan

duidelijkheid te wensen over. Het drama was een felle aanklacht tegen het ge-

bruik van dwang, in privé- maar ook in geloofszaken. Ericie wordt door haar va-

der gedwongen priesteres van Vesta te worden. Zij voegt zich naar zijn wil, maar

breekt niet met haar geliefde. De minnaars die elkaar hadden weten te bereiken

via een uitgegraven onderaardse gang, worden betrapt en tot overmaat van ramp

dooft ook nog de heilige vlam die de Vestaalse maagd brandende had moeten

houden. Ericie wacht een extreem zware straf. Het vonnis, ter verhoging van het

dramatisch effect uitgesproken door haar eigen vader die net daarvoor opperpries-

ter is geworden, luidt dat zij levend moet worden begraven. Tijdens de voorberei-

dingen daarvan tracht Ericie’s geliefde haar te bevrijden. Zij weigert, stort zich op

zijn dolk, reikt hem de hand en sterft, waarop ook de minnaar zelfmoord pleegt. 

In Frankrijk bleef Ericie meer dan twintig jaar op de plank liggen. Pas in augus-

tus 1789 durfde de Comédie Française de productie aan.19 Daarentegen had men

in Nederland geen problemen met het stuk, en was het al in 1770 in première ge-

gaan. Het toneelgezelschap van Marten Corver speelde het op 9 juni van dat jaar in

de Hollandse schouwburg in Den Haag. De gebruikte tekst, Ericia of de Vestaale, was

de vertaling van de remonstrantse Margareta Geertruid De Cambon-van der Wer-

ken.20 Volgens een recensent van de Letteroefeningen was haar vertaling de beste van

de twee die in 1770 verschenen. Dit was overigens waarschijnlijk het laatste com-

pliment dat het tijdschrift de schrijfster maakte: toen zij zich ontpopte als partij-

ideologe van de orangisten was het met de liefde voor haar werk gedaan. De ande-
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re bewerking, Ericia of de Vestaalsche maagd van Gerrit van Gulik, viel bij dezelfde cri-

ticus ronduit slecht.21 Ook Van Gulik zelf was er weinig gelukkig mee, en betreur-

de in zijn voorwoord dat hij niet van De Cambons voornemen op de hoogte was ge-

weest.22 Zijn bewerking is onuitgevoerd gebleven. Dat gold ook voor een vertaling

die meer dan twintig jaar later verscheen van de hand van Abraham Louis Barbaz.

Hij erkende dat Ericia een harde aanval was op de praktijk van het afleggen van de

eeuwige, niet meer te ontbinden kloostergelofte, maar voor het Nederlandse pu-

bliek verbreedde hij de thematiek. In zijn voorwoord gaf hij aan dat een toneelstuk

iets leerzaams behelzen moet voor het volk in wiens midden dit ver-

toond word; en alhoewel, de hemel zy gedankt! de knellende roede van

den kloosterlyken dwang in ons land niet bekend is, en dat de afschuwe-

lykheid dezer overheersching ten onderwerp van dit treurspel verstrekt,

men kan, nochtans, daaruit min’ algemeenen den dwang der anderen

omtrent hunne kinderen leeren kennen; en elk vader, die, op eene tiran-

niqe wyze, zyn kroost in de neiging der liefde wederstreeft, leeren [...] in

tyds het misbruik van zyn ouderlyk gezag verfoeijen.23

Barbaz had zijn stuk aanvankelijk wel voor opvoering bestemd, maar, zo schrijft

de toneelauteur nogal vaag, ‘genoegzame redenen’ hadden hem van dat idee af-

gebracht.24 In 1799 viel hem de twijfelachtige eer te beurt te worden gepersifleerd

door Johannes Kinker. Dankzij diens vlijmscherpe vileine pen oogstte Ericia al-

leen nog applaus als ‘Kermistreurspel’.25 Deze in de Amsterdamse schouwburg in

1799 drie keer opgevoerde parodie26 is nog steeds komisch, zo niet hilarisch, voor-

al door het taalgebruik dat niet, zoals bij Barbaz hoogdravend en sentimenteel,

maar ironisch en lichtvoetig is. Als voorbeeld een passage uit het begin, waarin

de hoofdpersoon klaagt over de saaiheid van haar manloze nonnenbestaan: 

Het lanterfanten is hier ’t werk, by dag en nacht, 

’t geen doodverveelend is, vooral voor ons geslacht. 

Weet voort, wy hebben hier een groot gebrek aan mannen; 

En dit vreemdslachtig volk uit ons gemoed te bannen, is hier de hoofzaak.27

Kinker keerde zich zoals bekend tegen het sentimentalisme, met antimonastieke

kritiek had zijn Vestaalse maagd dan ook weinig te maken. Anton Reinhardt

Falck, David Jacob van Lennep en Jeronimo de Vries, de mannen achter De Arke

Noach’s (1799-1800), een spectator met een satirische inslag, kwamen niet meer bij

van het lachen. De Romeinse saus waarmee het stuk was overgoten, terwijl Ericia
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eigenlijk een achttiende-eeuws Frans meisje was, maakte het voor hen allemaal

erg ongeloofwaardig en doorzichtig. Ericia vertoonde een wel erg onromeinse af-

keer van het kloosterleven en haar vriend was overduidelijk een discipel van Vol-

taire en Rousseau. De vermetele taal die hij uitsloeg tegen de staatsgodsdienst zou

in het oude Rome beslist niet zijn getolereerd. Niet dat ook deze spectatoriale au-

teurs de neiging hadden het voor het kloosterwezen op te nemen. De Vries’ uit-

spraak over ‘vadzige monniken in morsige holen’ passeerde reeds eerder de revue.

Falck gaf in een latere periode aan veel bewondering te hebben voor de wijze waar-

op de Fransen optraden tegen het ‘monnikenwezen en […] de daarvan onafschei-

delijke toneelen van vernedering des menschelijken geestes’. Een verlichte rege-

ring had de plicht dergelijke restanten uit de Middeleeuwen op te ruimen en het

volksgeloof tegen te gaan.28 Het voornaamste bezwaar van het schrijverstrio van

De Arke Noach’s tegen Ericia was dat het een doorlopende anachronistische zonde

was tegen de antieke geschiedenis, al was dit Barbaz niet aan te rekenen. Het was

jammer voor hem, maar door Kinkers parodie waren de gebreken van zijn verta-

ling ongenadig aan het licht gebracht.29

In de Bataafse Tijd was het niet meer bon ton om Ericia in de vertaling van een

orangiste te spelen. En met Barbaz’ vertaling hoefde men na Kinkers parodie na-

tuurlijk niet meer aan te komen, al zou de toneelschrijver zelf zich later revan-

cheren. De Rotterdamse Coolsingel-schouwburg die nog in 1773 haar deuren

opende, vertoonde diverse antimonastieke stukken, maar Ericia zat daar niet bij.30

Ook in het door Henny Ruitenbeek geïnventariseerde repertoire van de Amster-

damse schouwburg voor de periode tussen 1814 en 1841 komt het stuk niet meer

voor.31 Maar men beschikte inmiddels over meer eigentijdse alternatieven.

Melanie, of de rampzalige kloosterdwang

In 1770 werd de eerste Nederlandse vertaling van Melanie, of de rampzalige klooster-

dwang gedrukt. Het oorspronkelijke stuk van La Harpe, vriend en epigoon van Vol-

taire, werd net als Ericie meteen na verschijnen door de Franse censuur verboden.

Toen het stuk in Parijs in augustus 1789 voor het eerst werd vertoond,32 was het

hier al vele malen opgevoerd. De Franse komedie in Den Haag was er in 1770 als

eerste bij met een (Franstalige) voorstelling. In 1792 speelde zij het stuk voor de

tweede en tevens laatste keer.33 De eerste schouwburgvoorstelling in de Neder-

landse vertaling was in Amsterdam op 6 mei 1776, de dertiende en laatste volgde

daar op 27 november 1792. In 1778 vond een opvoering plaats in de net geopende

schouwburg van Rotterdam, waar het stuk in totaal tien keer te zien is geweest.34
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Het decor in Rotterdam was geschilderd door Nicolaas Muys, overgeleverd dank-

zij een gravure van zijn broer Robert Muys, gemaakt naar een door zijn broer Ni-

colaas in 1776 vervaardigd ontwerp, een zogeheten ‘grauwtje’. Afgebeeld is de ne-

gende scène, die zich afspeelde in de zogenoemde ‘kloosterkamer’ tegen de

achtergrond van een gotisch decor.35 De gravure is ook waarheidsgetrouw en pro-

minent weergegeven op een huwelijksportret dat Nicolaas Muys schilderde van

zijn broer en diens vrouw Maria Nozeman. Robert staat achter zijn vrouw, een

hand rustend op haar schouder, terwijl zijn vrije hand de prent duidelijk zicht-

baar omhoog houdt. Volgens kunsthistorici had deze pose vooral met beroeps-

trots te maken. Nicolaas Muys typeerde zijn broer als graveur en gaf tegelijk een

verwijzing naar zichzelf, als de oorspronkelijke ontwerper van de prent.36

Het stramien van Melanie is vrijwel hetzelfde als dat van Ericia. Weer gaat het om

een jonge dochter die door haar vader wordt gedwongen van haar liefde voor een

man af te zien en het kloosterleven te aanvaarden. Het hele stuk bestaat uit smeek-

bedes van beurtelings de moeder, de dochter, de geliefde en zelfs de priester, om

de vader van zijn besluit af te brengen. In het vijfde bedrijf bezwijkt het meisje aan

een dodelijk gif dat zij inneemt.

De thematische verwantschap tussen Melanie en Ericia viel ook de tijdgenoten

op. Volgens de Letteroefeningen ging het in beide stukken om ‘het wraekbare van

zulk een, onder schyn van godsdienst, misbruik des vaderlyken gezachs’.37 De

overeenkomst was ook zo groot omdat de auteurs hun stof ontleenden aan het-

zelfde voorval. De zelfmoord van de non zou waar gebeurd zijn, alleen had ze geen

vergif ingenomen maar zich opgehangen.38

Het stuk werd uitgegeven door het Leidse genootschap ‘Kunst wordt door Ar-

beid verkreegen’; echter zonder naam van de vertaler. Ook Abraham Louis Barbaz

vertaalde Melanie. In het voorbericht uit 1812 keek hij op zijn eerste vertaling van

Ericia (1794) terug als op een in literair opzicht minder geslaagd project.39 Door

Kinker had hij zich in elk geval niet uit het veld laten slaan.

Duidelijk is dat vertaler Barbaz de thematiek van Ericia en Melanie in een univer-

seler richting probeerde om te buigen. De antimonastieke portee van de oorspron-

kelijke stukken ontkende hij niet, maar voor een Nederlands publiek veralgemeni-

seerde hij deze liever tot oneigenlijk gebruik van vaderlijk gezag. Ook recensenten

van de Letteroefeningen benadrukten de thematiek van vaderlijk machtsmisbruik.

Deze lezing lijkt erop te wijzen dat de stukken hier niet werden opgevat als een aan-

val op de katholieken. Als dit wel zo was geweest, dan zou de remonstrantse en la-

tere patriot Nicolaas Muys zijn prent vast niet op het huwelijksportret van zijn

broer hebben afgebeeld. De nadruk op vaderlijk gezagsmisbruik is mogelijk een

aanwijzing dat een dergelijk stuk werd beschouwd als een pleidooi voor een vrije
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partnerkeuze, hetgeen in overeenstemming zou zijn met veranderende huwelijks-

opvattingen aan het einde van de achttiende eeuw. Het verval van de Republiek zag

men onder meer terug in het toenemend aantal echtscheidingen. In het contempo-

raine debat over het gezinsleven werd gehamerd op het belang van gelukkige ech-

telieden als garantie voor stabiele gezinnen en daarmee voor een zedelijk gezonde

maatschappij.40 Dit zou verklaren waarom de vertalers en de recensenten van kloos-

terstukken geen aandacht aan het godsdienstig aspect besteedden. Toch bevatte

ook dat wel degelijk relevantie voor de Nederlanders. 

In de Frankrijk schreven de toneelschrijvers tegen zaken als dogmatisme, bij-

geloof en kerkelijk fanatisme. Kritiek gold vooral de kerkelijke gezagsdragers, om-

dat deze het geloof tot uiterlijkheden reduceerden. In de jaren zeventig leefde

hier in verlichte kring dezelfde kritiek, alleen betrof die niet in eerste instantie

het (Nederlandse) katholicisme, maar de scherpslijperij uit protestantse hoek.

Voor doopsgezinde en remonstrantse spectatorschrijvers was het om die reden

gedurende de zeventiger jaren niet ongewoon om steile protestanten als geperver-

teerde katholieken af te schilderen. De vrijzinnige sfeer van de toneelwereld maak-

te deze tot een omgeving waarin vooral protestantse dissenters goed gedijden.

Onder de hier behandelde (Nederlandse) toneelschrijvers/vertalers waren geen

gereformeerden. Zo was bijvoorbeeld De Cambon remonstrants; Barbaz verkeer-

de in dezelfde kring als de doopsgezinde Uylenbroek en leverde werk voor het ge-

nootschap kwdav dat voornamelijk uit dissenters bestond. Gelet op deze religi-

euze achtergrond zal verkapt papisme voor hen een gruwel zijn geweest. Is dit

juist, dan zouden Ericia en Melanie beide kunnen worden geïnterpreteerd als een

verdekte aanval op de hervormde kerk, met de rigide uitvoerders van de kloos-

terdwang – de onvermurwbare vaders en de intens slechte abten en abdissen – als

personificaties van dat deel van de predikanten die, met de Formulieren van Enig-

heid in de hand, onwrikbaar aan hun eigen standpunten vasthielden. Deze inter-

pretatie is zeker het overwegen waard. Maar zelfs al zou het zo zijn dat Ericia en 

Melanie door Nederlandse protestanten in het geheel niet van een specifiek anti-

papistisch etiket werden voorzien, dan nog is het duidelijk dat het getoonde lij-

den van de nonnen als gevangenen van totalitaire kloosterregimes, toeschouwers

met een protestant en verlicht wereldbeeld in de kaart speelde. Dissenterse en

vrijzinnige protestanten waren bovendien antimonastiek in hart en nieren. Dat

werd hiervoor niet alleen geconstateerd op basis van spectatoriale geschriften.

Vastgesteld werd ook dat recensies over kloosterromans en antimonastieke treur-

spelen voornamelijk verschenen in de Letteroefeningen. De eerste vrijzinnige oprich-

ters van de Bibliotheek zagen het toneel als een uitgelezen middel om ‘een gansche

natie, naar slaavernij hellende, of in laage kluisters van bedriegelijke geestelijken
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reeds geklonken, van haare uiterste vernedering’ te weerhouden.41 Het lijkt alles-

zins voorstelbaar dat de intimiteit van de donkere toneelzaal – een setting die bij

uitstek een sfeer van saamhorigheid kan creëren – bijdroeg aan de collectieve be-

leving van het sentiment dat het een groot goed was dat men niet in een katho-

liek, maar in een protestants land leefde. Dit was immers een sentiment dat ook

reisbeschrijvers voedde en eveneens doorklonk in het beeld van Holland tegen-

over de Zuidelijke Nederlanden. Anno 1798 stonden de zaken er geheel anders

voor. 

de negentiger jaren: politieke dimensie

In de jaren negentig ontstond een tweede opleving in de protestantse belangstel-

ling voor antimonastieke treurspelen. Nederlandse auteurs schreven er soms over

in hun reisbeschrijvingen. Zoals in een korte passage over een bezoek aan een

Duitse schouwburg in 1791. Johan Meerman woonde er ‘met toejuiching en veel

genoegen’ een niet nader genoemd stuk bij waarin het erom ging te tonen dat de

kloosters geen andere doelstelling hadden dan ‘de waereld te ontvolken, en scha-

delyke vooroordeelen in de gemoederen te planten’. Meerman vond het een ge-

slaagde voorstelling omdat het de mensen liet ‘lagchen’ met de ‘bygeloovige ge-

voelens’ zonder dat het omsloeg in ‘ongodsdienstigheid, of tot spotterny met het

wezentlyke deel der religie’.42 Nieuw is die nadruk op het religieus-educatieve as-

pect. Nederlandse protestanten leken in deze jaren geneigd de in de kloosterstuk-

ken verbeelde schande van vrijheidsberoving te verbinden met het begrip vrij-

heid, zowel in religieuze als in politieke zin. Het kloosterthema werd onder meer

uitgewerkt in het hier in 1790 verschenen en daadwerkelijk uitgevoerde stuk Het

klooster of karakter en opvoeding naar Le Couvent ou Les Fruits de l’education (1790) van Pier-

re Laujon.43 Duitse varianten van het kloostergenre vonden hier eveneens ingang.

In 1794 publiceerde een onbekend auteur Siegwart, een vrije toneelbewerking naar

de al ter sprake gekomen driedelige roman Siegwart. Eine Klostergeschichte uit 1776

van Johann Martin Miller, waarvan de Nederlandse vertaling in 1778-1779 uit-

kwam. Meer dan de roman tendeerde het toneelstuk naar kloosterkritiek, al zijn

de formuleringen voorzichtig gekozen, zoals blijkt uit de zinsnede: ‘een gedwon-

gen slachtoffer blyft altyd een onwillig slachtoffer; de aan den godsdienst toege-

wyde oorden zyn niet altyd de verblyfplaatsen van onschuld en deugd’.44

De meeste aandacht ging uit naar revolutiestukken gebaseerd op de situatie

in Frankrijk. Hiervan bestaat ook één origineel Nederlands voorbeeld: Elize of de

afschaffing der kloosters in Frankrijk (1790) van Johannes Cornelisz. Hazeu. Van zijn
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hand verscheen in datzelfde jaar een bundel stichtelijke liederen, de in die dagen

veelgezongen ‘Hazeuse gezangen’. Hoewel de lieddichter een protestant was,

vond hij zichzelf kennelijk geschikt genoeg om het kloosterleven van binnenuit

te beschrijven. Zijn toneelstuk begint enigszins ongebruikelijk: Elize treedt vrij-

willig tot het klooster toe. Later blijkt dat zij op dat moment ten onrechte veron-

derstelde dat haar geliefde haar voor een ander verlaten had. De gelofte valt dan

niet meer te herroepen. Elize voelt zich als een rat in de val, het zoveelste slacht-

offer van het ‘dweepziek en zielendwingend Rome’. Aan het slot volgen de verlos-

sende woorden van de Commisaris die namens de Constituante op juichende

toon de afschaffing van de kloosters proclameert: ‘Rome zal ’t geluk der aard niet

meer beroeren, gantsch Frankrijk is thans vrij, ’t erkent het menselijk recht. Het

spoort zijn burgers tot den dienst van ’t opperwezen; Maar ’t hart moet in dienst

voor dwang noch kluisters vreezen!’.45 Over opvoeringen van Elize is niets bekend.

Gerrit Paape nam het stuk zonder begeleidend commentaar op in een door hem

samengestelde verzameling van revolutionaire teksten.46 Paape was overigens ook

zelf auteur van een (onopgevoerd gebleven) antikatholiek toneelstuk. In Jozephus;

of de zegepraal des bygeloofs en der aristocratie, uit 1790, hekelde hij de kortzichtige en on-

willige houding van de door de geestelijkheid geleide Brabantse volksmassa te-

genover de hervormingen die Jozef ii op kerkelijk terrein trachtte door te voeren.

Het Brabantse volk was te zot en te dom om begrip op te brengen voor Jozefs

maatregelen die volgens Paape waren bedoeld om een einde te maken aan de on-

gebreidelde macht van de geestelijken. Zij hielden het volk opzettelijk volg-

zaam.47

Met uitzondering van Hazeu waren de in de Republiek bekende antimonas-

tieke treurspelen van buitenlandse origine. Net als bij Elize werd aan de stukken

nu een sterkere en directere politieke lading gegeven dan twintig jaar eerder. Er

was in die twee decennia dan ook veel gebeurd, zowel in Frankrijk als in Neder-

land. De bevrijding van de kloosterlingen, waarmee de stukken eindigden, corres-

pondeerde met het feitelijk door de Franse regering gevoerde antimonastieke be-

leid. In Frankrijk werd het proces van kloosteropheffing op 13 februari 1790

ingezet met een verbod op het afleggen van kloostergeloften en de instelling van

een staatspensioen voor kloosterlingen die uittraden. Na de contemplatieve ordes

werden op 17 augustus 1792 alle kloosters opgeheven.48 Via de pers was men hier

van deze gebeurtenissen ruimschoots op de hoogte. Patriotse vluchtelingen en

culturele tijdschriften berichtten erover, maar ook contemporaine Nederlandse

kranten. Op de Franse antiklerikale maatregelen reageerden de laatsten meer dan

welwillend, zelfs al waren zij oranjegezind en tegen de Revolutie.49 Hoewel de

zichzelf als vroom profilerende Nederlanders geen heil zagen in de Franse afwij-
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zing van het openbaringsgeloof, zagen velen met instemming hoe de Revolutie af-

rekende met het roomse bijgeloof.

De bekoring die de Franse kloosterstukken op Nederlanders uitoefenden, werd

behalve door de actualiteit in Frankrijk, ook door de revolutionaire gebeurtenis-

sen in eigen land gewekt, al is over de relatie tussen toneel en politiek na 1795 nog

maar weinig bekend.50 Onderzoek naar de ideologische afwegingen die aan het ge-

voerde repertoirebeleid ten grondslag lagen ontbreekt vooralsnog.51 Dat politiek

en toneel geen gescheiden werelden waren staat echter vast. Zo voerden de toneel-

spelers van de schouwburg van Amsterdam in 1795 net zo lang actie totdat het be-

houdende bestuur was afgetreden en er door de volksrepresentanten zeven nieu-

we, revolutiegezinde commissarissen waren benoemd.52 Ook tekstschrijvers waren

de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap vurig toegedaan. Barbaz bij-

voorbeeld publiceerde bij Uylenbroek niet alleen toneelbewerkingen maar als

‘burger van Nederland’ ook klinkende dichttitels als: Vaderlandsche Lierzangen, op de

Bataafsche Omwenteling, in den jare 1795 en De eendragt, aan het Bataafsche volk.53

De Revolutie van 1795 was nauwelijks een jaar oud of de politiek begon zich

al met het toneel te bemoeien. De eerstbenoemde Agent van Nationale Opvoe-

ding, J.H. van der Palm, richtte zich al in mei 1796 tot de commissarissen van de

Amsterdamse schouwburg met de vraag of er niet meer goede vaderlandse trage-

dies gespeeld konden worden. Bestuurder Samuel Wiselius antwoordde dat

slechts zeer weinig oorspronkelijk Nederlandse stukken ingericht waren ‘naar

het karakter onzer natie’, omdat in de meeste de deugden en heldendaden van

het huis van Oranje werden bezongen.54 Toneel en politiek kregen nog intensie-

ver met elkaar te maken nadat vanaf december 1798 de Agent van Nationale 

Opvoeding de commissarissen van de schouwburgen en de directeuren van de

reizende of vaste toneelgezelschappen verplichtte om vooraf goedkeuring te vra-

gen voor alle stukken die men dacht te gaan opvoeren. 

De Bataafse bestuurders beschouwden het antimonastieke genre als een ge-

schikte manier het publiek aan te sporen het goede te doen en het slechte te laten.

Hun keuze viel op De slachtoffers van kloosterdwang en Fénelon of de Kamerijksche klooster-

lingen, beide vertaald in 1796.

1796: bevrijde nonnen

Net als in Ericia en Melanie, of de rampzalige kloosterdwang bepaalde de thematiek van

bij nonnen achterlaten meisjes ook de inhoud van de twee nieuwe in 1796 ver-

taalde treurspelen. Met één verschil: de drama’s eindigden niet met zelfmoord,
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maar met de vrijlating van de kloosterlingen – precies zoals ook door de Nationa-

le Conventie in 1790 werd gedecreteerd. 

In Monvels Les Victimes cloîtrées (1791) legde niet alleen het meisje, maar ook haar

minnaar de kloostergelofte af. Net als zij verliest hij het recht op vrije wilsbeschik-

king en het recht een huwelijk te sluiten. Hij doet afstand van zijn bezit en zegt

zijn maatschappelijke ambities vaarwel. Aan het begin van het stuk wordt de on-

vrijwillig ingetreden Eugenia St. Alban gemanipuleerd door pater Laurens, de

biechtvader van haar moeder. De door lust en hebzucht gedreven dominicaan sluit

het meisje op in een ondergrondse cel om haar daar naar believen te kunnen mis-

bruiken. Het vrouwenklooster is via een geheime gang verbonden met het onder-

komen van de dominicanen. De pater aast ook nog op het vermogen van Eugenia’s

rijke geliefde, Dorval. Hij vertelt hem dat Eugenia niet meer leeft en adviseert hem

dringend tot het klooster toe te treden en zijn geld aan de kerk af te staan. De wan-

hopige jongen stemt toe. Zijn beste vriend De Francheville – burgemeester en man

van de Verlichting – probeert hem tevergeefs tegen te houden. Hoe, zo vraagt deze

de monnik in spe, ‘kunt gy aan de reden verantwoorden deze uwe zelfverlooche-

ning, dit vergeeten van de waardigheid van uw wezen, deze blinde en slaaffsche

gehoorzaamheid, [...] die gij zult zweeren aan den geweldaadigsten, den laagsten,

den onbeschaamden despoot [de paus]?’55 Een man als Dorval, welvarend, geacht,

bestemd om het vaderland te dienen, zou beter moeten weten.

Na zijn intrede komt Dorval dankzij een hem goedgezinde pater er snel ach-

ter dat hij bedrogen is, maar pater Laurens sluit ook hem op in een kerker, die, zo

blijkt later, naast die van Eugenia ligt. Ondertussen zet De Francheville een bevrij-

dingsactie op touw. Als Dorval bezig is zich een weg naar zijn verloofde te graven,

arriveert de burgervader met zijn ‘officiers der municipaliteit en nationale wach-

ten’, waarbij ook Eugenia’s berouwvolle ouders aanwezig zijn. 

De vertaling: De slachtoffers van kloosterdwang (1796) verscheen anoniem. Vermoe-

delijk is de vertaler dezelfde als de uitgever van het stuk, de doopsgezinde Pieter

Johannes Uylenbroek. Wat opvalt aan de recensie in de Letteroefeningen is dat men,

net als bij Ericia en Melanie, refereerde aan de werkelijkheid om het stuk meer ge-

wicht te geven: ‘Indien ons geheugen ons niet bedriegt, herinneren wy ons, in

vroegere dagen, een bericht in de nieuws-papieren geleezen te hebben, ’t welk

eene soortgelyke gebeurtenis voorstelde als hier ten toneele gevoerd word; ‘t geen

zeker dit stuk meer belangrijk maakt’.56 De Amsterdamse schouwburg program-

meerde het stuk tussen 1796 en 1801 in totaal elf keer.57 Was het in Rotterdam

goed voor één voorstelling, in de provincie daarentegen was het een hit. In de top-

tien van de meest opgevoerde stukken in de jaren 1788-1811 nam het met in to-

taal negen voorstellingen in 1797 de derde plaats in.58
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Nog succesvoller was Chéniers treurspel Fénelon, ou Les Religieuses de Cambrai (1791),

in Frankrijk geprezen als het beste stuk van het jaar.59 In Nederland verscheen het

onder de titel: Fénelon, of de Kameryksche kloosterlingen, en hiervan is Uylenbroek zeker

de vertaler. Weer zijn de ingrediënten: een jong meisje, misbruik van vaderlijk

gezag, gescheiden geliefden en bevrijding.

Heloïze, telg uit een voornaam geslacht en op haar zestiende in het geheim

gehuwd met D’Elmance, wordt door haar woedende vader van haar geliefde ge-

scheiden en in het klooster te Kamerijk opgeborgen. Daar bevalt zij van een doch-

ter, Amelia, die haar onmiddellijk afgenomen wordt. Het kind, elders in het

klooster ondergebracht, zal haar jeugd lang horen dat zij het product is van ‘woes-

te zinlykheid’. Als zij vijftien is en haar kloostergelofte moet afleggen, hoort zij

martelgeluiden uit een ondergrondse cel. Alras komt tot zij de ontdekking dat

het haar eigen moeder is, die daar opgesloten zit. Als de als menslievend bekend-

staande aartsbisschop van Kamerijk het klooster bezoekt, licht Amelia hem over

de gevangenschap van haar moeder in. De geestelijke, die bevriend blijkt met

D’Elmance, gelast onmiddellijk Heloïze’s vrijlating. Hij laakt de strafmethoden

van de nonnen, maar is niet minder kritisch over het gedrag van de vader. Tot de

aanwezige kloosterlingen en burgers zegt hij:

Laat u nooit zo verre in ’t kwaad verrukken, 

Daar gy, onmenschelyk, uws gelyken zoud verdrukken: uw hoogmoed, 

vaders! bare uw kinderen geen verdriet, 

En weest, uit bygeloof, hun zieltirannen niet.60

Chéniers antimonastieke kritiek doet in felheid niet onder voor die van Monvel.

Toch is Fénelon veel genuanceerder. De toneelschrijver tekende de aartsbisschop

van Kamerijk naar dezelfde, werkelijk bestaande historische figuur (1651-1715) die

al als romanschrijver, pedagoog en theoloog in de Letteroefeningen werd besproken:

Francois de Pons de Salignac de la Motte. De roem van de Franse bisschop kende

ook een politieke component. Zo was hij vermaard om zijn kritiek op Lodewijk

xiv’s absolutisme en oorlogspolitiek en om zijn verlichte pleidooien over thema’s

als vrijheid en gelijkheid, de constitutionele monarchie en de instelling van pro-

vinciale parlementen. Nederlanders moeten in het bijzonder geporteerd zijn ge-

weest van Fénelons opvatting dat de handelscentra hun welvaart dankten aan hun

pluriformiteit, openheid voor vreemdelingen en tolerantie.61 Fénelon gold kortom

als het levende bewijs dat ook zeer vrome katholieken voor de Verlichting ontvan-

kelijk konden zijn. Getuige de vele artikelen in culturele tijdschriften over bijvoor-

beeld paus Clemens xiv, vormde het inzetten van rolmodellen een beproefd mid-
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del om de katholieken te stimuleren hun geloof te ontdoen van bijgelovigheden

en zich een nieuwe, verbeterde identiteit aan te meten. Niet toevallig verscheen de

vertaling van het toneelstuk hier in 1796, het jaar waarin de gelijkberechtiging een

extra impuls gaf aan de behoefte van protestanten om katholieken moreel bij te

schaven. Het toneelstuk toonde bij uitstek het verschil tussen enerzijds het dom-

me en bijgelovige gedrag van de doorsnee katholiek of kloosterbewoner en ander-

zijds het beschaafde en verlichte optreden van een eenling, Fénelon, die het aan-

durfde tegen de formele eisen van zijn functie in met de traditie te breken en af te

gaan op zijn eigen gevoel wat moreel verantwoord was. Chénier werd door Uylen-

broek geprezen omdat hij niet alle geestelijken over één kam schoor. In Fénelon

vormde, zo meende hij, ‘de verfoeijelyke kloosterdwang’ niet slechts een ‘bloote

uitvinding’ om de katholieken ‘eene klad aan te wryven’, of in een ‘affschuwelyk

daglicht te stellen’.62 Voor de Letteroefeningen trof Uylenbroek precies de juiste toon.

De recensent prees Fénelon vanwege het verschil tussen de Kamerijkse bisschop als

‘recht-waardigen godsdienstleraar’ en ‘dier dwepers en slechthoofden, die alleen

den smaad verdienen, welken vele hedendaagsche toongevers op den gehelen

geestlyken stand willen geladen hebben’. Het tijdschrift riep Fénelon uit tot ‘een

dier schoonste stukken voor het toneel, naar de behoeften van onzen tyd uitne-

mend geschikt, en waardig om by herhaling vertoond en gezien te worden’.63 Ook

buiten de toneelwereld trok het stuk de aandacht. In 1797 stelde de rabbijn van de

vrijzinnige Nije Kille dat Fénelon kon gelden als de personificatie van verlichte to-

lerantie. Niet alleen katholieken, ook joden konden zich aangesproken voelen door

diens woorden: ‘De vryheid kommt van god; de slaverny van menschen’.64

Van Fénelon zijn in Amsterdam tussen 1796 en 1810 zeker achttien voorstellin-

gen gegeven.65 In Rotterdam vijfentwintig.66 Uit het bij de druk in 1806 opgeno-

men voorbericht van Uylenbroek bleek dat de eerste druk in 1796 binnen een half

jaar was uitverkocht. In de schouwburg van Amsterdam trok het stuk ongekend

hoge aantallen (soms vaker terugkomende) bezoekers, vooral dankzij de briljan-

te vertolking van Heloïze door de ‘veelvermogende’ toneelspeelster Johanna Cor-

nelia Wattier, de bekendste en meest gevierde actrice van dat moment. Volgens

Uylenbroek was zijn vertaling ook in de rest van het land in ‘alle openbare en zelfs

vele byzondere schouwburgen’ ten tonele gevoerd. Niet alle opvoeringen waren

even goed, maar ze werden ‘ten minste altoos met een’ grooten toeloop, verricht’.67

De Haarlemse toneelsociëteit Leerzaam Vermaak vertoonde het stuk in 1796, 1797,

1806 en 1809. Eén van de opvoeringen uit 1796 werd door de patriotten verboden,

vermoedelijk omdat deze de openbare orde dreigde te verstoren.68 Bij Uylenbroeks

overlijden in 1808 memoreerden vrienden dat het succes van Fénelon vooral de ver-

dienste van de vertaler was geweest.69 In 1813 werd het stuk (evenals De slachtoffers
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van kloosterdwang) getroffen door de Franse toneelcensuur, die toen ook voor Neder-

land gold. In dat jaar circuleerde een lijst met zesenvijftig Franse toneelstukken,

waarvan de opvoering, zonder opgaaf van reden, tot nader order moest worden

uitgesteld.70 In de periode tussen 1814 en 1841 behoorde Fénelon kennelijk op-

nieuw tot de langdurige succesvoorstellingen, want in de schouwburg van Am-

sterdam werd het in zeven seizoenen negen keer gespeeld.71 In Gelderland vonden

voor zover bekend nog twee voorstellingen plaats, in 1818 en in 1828. 72

1798: een toneelrel rondom Melanie

Goedkeuring van de nationale overheid werd eind negentiger jaren niet alleen

aangevraagd voor De slachtoffers van kloosterdwang en Fénelon, een enkele keer gebeur-

de dat ook voor Melanie. Als we Stephanus Hanewinkel mogen geloven, zette de

katholieke geestelijkheid van ’s-Hertogenbosch in 1798 de stadsregering onder

zware druk een lopende reeks voorstellingen van Melanie stop te zetten, hetgeen

ook gebeurde.73 De opschudding onder de priesters was volgens de dominee zeer

groot. Zij verboden hun leken, op straffe van ‘geene absolutie in de biegt te zul-

len krijgen’ naar dat ‘godloos’ spel te gaan. De voorstanders van het stuk konden

nog zo hard roepen dat het gezagsmisbruik in algemene zin betrof, voor de katho-

lieke tegenstanders was het onmiskenbaar dat deze misstand verbonden werd

met het katholicisme. Bij het protest ging het overigens niet om een schouwburg-

voorstelling: het stuk vormde één van de attracties van de jaarlijkse kermis. Vol-

gens Hanewinkel moesten de ‘toneellisten’ na het protest van de priesters de stad

verlaten. Met de volgende kermis keerden zij echter terug en verzochten de over-

wegend katholieke regering van de stad weer te mogen optreden. Dat verzoek

werd gehonoreerd, onder voorwaarde dat men geen Melanie ‘of dergelyke stuk-

ken, die tegen den roomschen godsdienst’ waren, zou vertonen. Volgens Hane-

winkel gaf deze hele gang van zaken wel aan hoe beroerd de Verlichting er in ’s-

Hertogenbosch voorstond. Over het feit dat de lokale politici hun oren naar de

geestelijkheid lieten hangen, en zelfs bepaalden dat Melanie niet meer mocht wor-

den gespeeld, toonde hij zich uitermate verbolgen:

Dit doet eene ondergeschikte regeering in ons vaderland!!!...Zij verbied

stukken die door het Uitvoerend Bewind zijn goedgekeurd, en eenen al-

gemeenen bijval vinden. En waarom verbied zij dezelve? Omdat ‘er

slechte roomsche geestelijken in ten toon gesteld worden. (Zou men ook

wel stukken verbieden, die den protestantschen leeraars bespottenden,
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en den redelijken godsdienst van Jezus belagchlijk zochten te maaken?.

Wat denkt de lezer??).74

We stuiten hier op een mooi voorbeeld van de tegenstrijdige effecten van de for-

mele gelijkstelling: een grotere mondigheid van de katholieken, maar daardoor ook

een verscherping van de conflicten. Volgens de informant was het ten tijde van de

Brabantse toneelrel hartje winter. Het Uitvoerend Bewind regeerde, het was dus in

of vlak na januari 1798, de maand waarin de radicale geesten onder de politici van

de Nationale Vergadering de al zo lang bediscussieerde eenheidsstaat door middel

van een staatsgreep doorvoerden. Ideologisch gezien voor katholieken een perfect

tijdstip de bewindvoerders te dwingen de consequenties van hun vergaande egali-

taire idealen ook praktisch vorm te geven in het toneelbeleid. Degenen die tegen de

opvoering van Melanie demonstreerden kregen hun zin, maar niet dankzij de poli-

tici in Den Haag. Het Uitvoerend Bewind keurde het stuk goed en zag het blijk-

baar niet als ongehoord provocerend. Niet verwonderlijk, de boodschap van La Har-

pe kwam overeen met die van Diderot, wiens oorspronkelijk in 1760 geschreven La

religieuse in datzelfde jaar ongecensureerd drie herdrukken beleefde. Toch bleek uit

Fénelon dat het antimonastieke treurspel inmiddels een ander, namelijk meer eman-

cipatoir, gezicht gekregen had. Weliswaar was tezelfdertijd ook De slachtoffers van kloos-

terdwang in zwang, maar dat stuk leek populairder in de provincie dan in mogelijk

wat vooruitstrevender steden als Amsterdam en Rotterdam. Vergeleken bij Fénelon

was Melanie ééndimensionaal. Zo moreel hoogstaand en onschuldig als het meisje

was, zo doctrinair, intolerant en bijgelovig was de kerkleer van Rome. Dat dit stuk

commotie veroorzaakte in Brabant lag ongetwijfeld aan het feit dat daar – zeker in

1798 – de protestants-katholieke verhoudingen meer gespannen waren dan met

name in de provincie Holland. Het verbod op Melanie was, zoals Hanewinkel schreef,

een initiatief van de Bosschenaren zelf. Het primaire doel kan de handhaving van de

openbare orde zijn geweest. Maar het ligt voor de hand dat het stadsbestuur ook

inhoudelijke bezwaren koesterde: de zittende raadsleden waren in meerderheid ka-

tholiek. Misschien speelde bij hun daad van autonomie op de achtergrond nog een

andere kwestie mee. Tot de belangrijkste complotteurs die de staatsgreep van ja-

nuari beraamden, behoorde de van origine Leidenaar Pieter Vreede. Desondanks

was hij de man die het in februari 1795 door ’s-Hertogenbosch ingediende verzoek

om namens de Meijerij toegelaten te worden tot de Staten-Generaal, om democra-

tische redenen gedwarsboomd had. Het door hem gepresenteerde uitstel, het zoge-

noemde Plan van Tussenbestuur, werd door ’s-Hertogenbosch verworpen. Toen er

uiteindelijk toch verkiezingen kwamen, riep de plaatselijke katholieke geestelijk-

heid de stemgerechtigden op geen protestantse vertegenwoordigers te kiezen, en
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viel Vreede tot zijn verontwaardiging buiten de boot.75 Tussen Vreede en de katho-

lieke Bosschenaren boterde het dus niet: was dit voor de stadsregering een extra re-

den om het toneelbesluit van het Uitvoerend Bewind naast zich neer te leggen? 

Terwijl Melanie nog in 1798 in Brabant werd opgevoerd, was dit stuk in Hol-

landse steden sinds 1792 niet meer favoriet. Waren de katholieke protesten uit

Brabant aanleiding voor Barbaz om de inhoudelijke strekking van het origineel te

maskeren door aan zijn vertaling uit 1812 een andere subtitel te geven? Hij veran-

derde ‘rampzalige kloosterdwang’ in ‘vaderlyke dwang’.76

Een voorbeeldige pastoor 

Misschien bestaat er een verbindende schakel tussen het Bossche toneelverbod en

het succes van Fénelon. Die zou kunnen worden gevonden in het ‘zedelijk toneel-

stukje met zang’ Willem en Klaartje of de voorbeeldige pastoor (1806). De schrijver Adriaan

van der Willigen (1766-1841), was een van huis uit streng gereformeerde literator,

die patriot en radicaal verlicht werd en zich later aansloot bij de vrijmetselarij. Hij

bezocht een voorstelling van Fénelon in de Franse provinciestad Bagnères en be-

schreef deze ervaring in zijn Reize door Frankrijk (1805): 

De zaal was redelijk, maar de dekoratiën en vertooners ellendig. [...].

Nooit heb ik iets slechters gezien, en het was wel een treurspel, om te

lagchen.77

Stoorde Van der Willigen zich aan de artistieke aankleding en het gebrek aan ac-

teertalent bij de spelers, de strekking van het stuk moet hem goed zijn bevallen.

Naar hij elders in zijn reisbeschrijving beweerde, was bij het ‘uitroeijen der kloos-

ters’ niet alleen Frankrijk, maar de hele mensheid gebaat.78 Frappant is, dat hij

een jaar nadat hij het stuk in Frankrijk zag, zelf een met Fénelon vergelijkbaar

personage schiep. Geen variant van een voorname bisschop – die kende men hier

immers niet – maar geheel verzonnen en aangepast aan de Hollandse maat: een

gewone pastoor. Hij voorzag hem van een voortreffelijk deugdzaam en vrede-

stichtend karakter, sinds de zestiende eeuw een novum in de Nederlandse litera-

tuur.79 Vernieuwend was het stuk ook ten opzichte van bijvoorbeeld Melanie. Het

lijkt goed mogelijk dat Van der Willigen van de Bossche commotie op de hoogte

was. Sinds hij in 1792 naar Tilburg verhuisde en daar participeerde in de patriot-

tenbeweging, was hij nauw betrokken bij de Brabantse politiek. In 1795 pleitte

hij als Plaatsvervangend Provisioneel Representant van Bataafsch Braband voor
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de erkenning van zijn provincie als zelfstandig gewest in de nieuw te vormen Ba-

taafse Republiek. Dit leverde hem bij de katholieke Tilburgenaren veel aanzien

op; in april 1795 werd hij verkozen tot schepen. Het toneelstuk schreef hij toen hij

na een driejarig verblijf in Parijs, waar hij naartoe vluchtte na de staatsgreep van

1801, weer was teruggekeerd in de Republiek.80 Hoewel hij nu woonde in Haar-

lem, is denkbaar dat hij zijn ‘voorbeeldige pastoor’ creëerde in een poging om

enig, zij het verlaat, tegenwicht te bieden tegen stukken als Melanie.81

Was Van der Willigen politiek een bondgenoot van de katholieken, een voor-

stander van het katholicisme was hij beslist niet. Eerder bleek al dat hij zich bij-

zonder stoorde aan de devotionele straatactiviteiten in Frankrijk. Hoewel Willem

en Klaartje of de voorbeeldige pastoor net als Fénelon kan worden gelezen als een eman-

cipatoir stuk, waarbij emancipatie moet worden opgevat als het zich vrijmaken

van drukkend gezag, bevestigde het tegelijkertijd bestaande vooroordelen. De

‘voorbeeldige pastoor’ was een atypische katholiek. Hij reflecteerde niet hoe Van

der Willigen dacht dat de katholieke clerus was, maar hoe deze als protestant vond

dat zij moest worden. Ook hier weer een voorbeeld van dat dwingende, paterna-

listische aspect, kern van de laat achttiende-eeuwse protestantse houding tegen-

over de katholieken, die ondanks alle goede bedoelingen zeer bevoogdend en in

feite ook antipapistisch was. De meerderheid van de katholieke geestelijken was,

zo schreef Van der Willigen in zijn Reize door Frankrijk, verwaand en losbandig. Wel-

iswaar ontmoette hij onderweg een beminnelijk, redelijk en verdraagzaam exem-

plaar, maar dergelijke eigenschappen waren volgens de reiziger voor een katho-

liek zeer uitzonderlijk. Hij geeft hiervoor een saillante verklaring: de aimabele

priester in kwestie was, hoe kan het ook anders, beïnvloed door ‘menslievende’

protestanten toen hij een tijdje in Engeland woonde.82 Tot een massale invasie

van katholieken in het theater heeft Willem en Klaartje of de voorbeeldige pastoor waar-

schijnlijk niet geleid. Op het repertoire van de Amsterdamse schouwburg tot 1814

komt de titel niet voor. 83

het theater: ‘spoorslag van alle vaderlandsche plichten’

Anders dan in Frankrijk en Duitsland was in Nederland na de Hervorming nau-

welijks tot geen sprake van een voortzetting van de kloostercultuur. De vraag is in

hoeverre voor de populariteit van de antimonastieke treurspelen een typisch Ne-

derlandse reden heeft bestaan. 

Het ligt voor de hand dat de in de toneelstukken getoonde gruwelijke conse-

quenties van gewetensdwang hier werden opgevat als een zoveelste bevestiging
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het – bij de Unie van Utrecht (1579) vastgelegde – beginsel van gewetensvrijheid te

koesteren en te handhaven. Voor de twee verschillende perioden, respectievelijk

de zeventiger en de negentiger jaren, zijn echter ook meer tijdgebonden verkla-

ringen te geven. De aanvankelijke neiging de thematiek van de stukken Ericia en

Melanie te verkorten tot (vaderlijk) gezagsmisbruik kan zowel worden uitgelegd als

passend bij de toenmalige aanvallen op protestantse orthodoxen als kritiek op de

praktijk van de opgedrongen partnerkeuze. Ook de latere stukken waren duidelijk

een statement tegen dwang. In 1796 won deze thematiek ook aan politiek belang.

De burgerlijke gelijkstelling vergrootte de behoefte aan een morele bewegwijze-

ring voor burgers in het algemeen en katholieken (en joden) in het bijzonder. Van

alle antimonastieke treurspelen was Fénelon daartoe het meest geschikt, omdat

daarin de beschuldigende vinger niet meer geheven werd naar de katholieke kerk

als geheel, maar alleen naar de uitwassen daarvan. Het stuk leende zich goed voor

de promotie van innerlijke vroomheid als burgerplicht. Hoewel men de emanci-

patie van de hele maatschappij beoogde, was Fénelon wellicht ook aantrekkelijk als

hulpmiddel om katholieken in de door protestanten gewenste richting te sturen.

Hierbij moet wel worden aangetekend dat het de vraag is of deze boodschap veel

katholieken daadwerkelijk bereikte.84 Gegevens over hun aandeel in het schouw-

burgbezoek ontbreken. Eén ding lijkt zeker: voor protestantse aanwezigen in de

toneelzalen boden de kloosterstukken een bevestiging van het eigen gelijk. 

In 1798 bleek dat het treurspel Melanie, anders dan de protestantse toneelver-

talers wilden doen geloven, wel degelijk antipapistisch kon worden opgevat. Dat

vonden althans katholieken in Brabant. Het feit dat het Bossche stadsbestuur de

door het Uitvoerend Bewind verleende toestemming voor het stuk negeerde, had

behalve met de handhaving van de openbare orde, mogelijk ook te maken met de

drang om zich tegenover Den Haag te profileren.

De ontwikkeling in de voorkeur voor antimonastieke treurspelen lijkt paral-

lel te lopen met de conjunctuur van het antipapisme zoals die werd getraceerd in

voorgaande hoofdstukken. In de zeventiger jaren vormden ze een weerspiegeling

van het toen gangbare meer symbolische gebruik van het katholicisme als tegen-

beeld om algemeen burgerlijke waarden te staven. In de negentiger jaren gaven ze

een toespitsing te zien op het onderscheid tussen goede en foute – en dus legi-

tiem uit te sluiten – katholieken. Hoewel de stukken de verwerpelijkheid van het

kloosterleven toonden, werden ze door protestantse achttiende-eeuwers niet aan-

gegrepen om flink tegen het katholicisme uit te varen. Men duidde ze in alge-

meen godsdienstige termen. Deze gematigde toon had te maken met de doelstel-

ling dat niet alleen katholieken, maar alle gelovigen – christenen en joden – er

lering uit konden trekken. Daarvan bleek al iets bij Meerman, maar later ook bij
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Adriaan Loosjes. Diens voorwoord bij de door hem in 1801 bezorgde Nederland-

se uitgave Antonia of de kloostergelofte naar August Lafontaines treurspel Antonie oder

Das Klostergeluebde (1790) stelde onomwonden: 

hoewel het morele nut van den steller [August Lafontaine], niet van eene

regelregte applicatie, in onze dagen op onze landgenoten weze mogt, de

vooroordelen in ’t stuk van de godsdienst, nog bijnaar hetzelfde zijn en

ten bederve van het heil der natie, mede werken.85

De bestrijding van godsdienstige misvattingen tot het ‘heil der natie’, daar ging

het om. De antimonastieke treurspelen werden niet alleen gewaardeerd om de

erin vervatte ideeën van de Verlichting, maar ook omdat ze aansloten bij de ide-

ologie van de vrome burger als basis van het nieuwe nationaal besef. Niet voor

niets werd het theater indertijd omschreven als de ‘spoorslag van alle vaderland-

sche plichten’.86 De kloosterspelen zijn misschien niet allemaal even bewust ten

behoeve van de verbreiding van het nationaal besef uitgegeven, zij waren voor dat

doel wel zeer geschikt. De centrale boodschap was keer op keer dat mensen elkaar

niet mochten dwingen, niet in de liefde, maar evenmin in zaken van geloof. Ge-

wetens lieten zich ook niet dwingen. De meisjes in de toneelspelen doorstonden

allerhande gruwelijke toestanden, van gedwongen intrede, eenzame opsluiting

tot en met verkrachting, maar zij bleven hun vrome opvattingen trouw. Juist

vrouwelijke personages in de titelrol gaven het pleidooi voor het vrije geweten als

het hoogste goed een extra dimensie door toeschouwers (en lezers) te suggereren

dat het republikeinse huis van de Nederlandse Maagd vele woningen kende.
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epiloog

In de Nederlandse historiografie houdt de geschiedenis van het antipapisme op

na 1747 om pas weer te beginnen na 1798.1 Aangenomen wordt dat de tussenlig-

gende halve eeuw meer tolerantie bracht. Op dat punt scoorden de door de Ver-

lichting geïnspireerde natievormers inderdaad hoog. Tot de wapenfeiten van hun

politieke aanvoerders – de patriotten gedurende de jaren tachtig, de Bataven van-

af het midden van de jaren negentig van de achttiende eeuw – behoorde zeker de

opheffing van de rechtsongelijke positie van de katholieken. De opkomst van de

notie van de seculiere overheid, die culmineerde in de afkondiging van de schei-

ding van kerk en staat in 1796, maakte een eind aan de sinds twee eeuwen bestaan-

de discriminatie op grond van godsdienst. Maar de Nederlandse Verlichting kent

ook een tot dusver onderbelichte schaduwzijde. 

Het op algemeen christelijke grondslagen gevestigde cultureel natiebesef, zo-

als dat na 1750 in talrijke debatten werd gecultiveerd en in gedrukte media of de

‘nationale communicatiegemeenschap’ tot ontwikkeling kwam, stimuleerde het

mentale proces van eenwording. Daarentegen trokken de steeds nauwer worden-

de definities van de nationale identiteit een scherpe grens ten opzichte van wat af-

week. Ik begon dit onderzoek vanuit de hypothese, dat de opkomst van de nieu-

we voorstellingen van de natiestaat rond 1800 tevens het ontstaansmoment

vormde van een moderner, niet theologisch maar cultureel gekleurd antipapisme.

De kern van het bronnenmateriaal bestond uit spectatoriale geschriften, politieke

weekbladen, culturele tijdschriften en toneelstukken. De afzonderlijke analysen

van deze genres concentreerden zich rond de vraag of de idealen over de Neder-

landse identiteit en het bijbehorende moreel en politiek burgerschap de claim van

confessionele neutraliteit waarmaakten. Om de gedachten te bepalen refereerde

ik in de inleiding aan de these van het antipapisme als constituerende factor van

het cultureel natiebesef, zoals Linda Colley deze uitwerkte voor Engeland. Daar

werd in de tweede helft van de achttiende eeuw het besef van nationale eenheid

gestimuleerd door het protestantisme voor te stellen als de grootste gemene deler

van de Britse identiteit. De katholieken vormden amper één procent van de bevol-

king. De door de Britten openlijk beleden extreme haat tegen het katholicisme

225

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 225



werd vooral krachtig gevoed door hun vele oorlogen tegen de ‘paapse’ Fransen.

Anders dan in Engeland vertegenwoordigden de katholieken in de Republiek een

grote minderheid. Voor hun protestantse landgenoten hadden zij een aantrekke-

lijke interne vijand kunnen vormen. Dat zulks niet gebeurde heeft vooral te ma-

ken met de situatie in Nederland en met haar historische ontwikkeling sinds de

Reformatie en de Opstand. Toch bleken er op het niveau van ideologische en his-

torische legitimaties van de natie wel degelijk parallellen te trekken. 

Nederland ontleende zijn identiteit van protestantse natie niet zoals Engeland

aan een officiële staatskerk. Ons land kende tot 1796 echter wel een exclusief gere-

formeerde bestuurdersklasse en een bij uitsluiting van andere kerken door de over-

heid gefinancierde publieke kerk met bijbehorende privileges voor de gereformeer-

de gelovigen. Ook het uit historische elementen opgebouwde zelfbeeld was

protestant. De Republiek heette welvarend en tolerant geworden te zijn omdat haar

bewoners zich ten tijde van de Nederlandse Opstand hadden weten te ontworste-

len aan het katholicisme. Vaak werd als nevenargument genoemd dat de economie

sindsdien niet langer te lijden had onder het parasiterende kloosterwezen. Patriot-

ten en orangisten namen verschillende posities in bij het debat over de samenhang

tussen de Opstand en de Hervorming: twee zijden van dezelfde munt of twee toe-

vallig tegelijkertijd optredende, maar niet echt samenhangende verschijnselen. Des-

ondanks waren beide partijen soms geneigd de Opstandgeschiedenis met een na-

tionaal sausje te overgieten door te benadrukken dat ook de katholieken hadden

meegestreden. In eigentijdse, op de politieke situatie van het moment geënte voor-

beelden over ‘de natie’, waarbij men ook de historie herijkte, keerde het antipapis-

tisch element in aangepaste vorm echter weer terug. 

Het aanzien van de Hervormers van de zestiende eeuw was altijd al hoog ge-

weest, maar steeg nu tot nog groter hoogte. In retrospectief vereerden verlichte

protestanten hen als de eerste grondleggers van de Verlichting. De Hervorming,

maar ook het economisch wonder van de Gouden Eeuw, de vrije drukpers en zelfs

de tot nationale mythe verheven Laurens Janszoon Coster die vóór Luther en Cal-

vijn leefde, bewezen voor veel achttiende-eeuwers wat het protestantisme ver-

mocht: beschaving, welvaart, verlichting, vrije meningsuiting, religieuze ver-

draagzaamheid en het recht op individuele godsdienstbeleving. Waarden die in

protestantse ogen door het katholicisme in heden en verleden structureel met

voeten werden getreden. In plaats van uit te gaan van kernprincipes als de vrij-

heid van denken en de rede, hield de kerk van Rome vast aan onfeilbaar menselijk

gezag, gewetensdwang en bijgeloof. Men betreurde het lot van de inwoners van

de landen die katholiek waren gebleven. De op historische argumenten gebaseer-

de trots op de Nederlandse republiek als protestantse natie, waarbij het katholi-
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cisme fungeerde als tegenbeeld, was kenmerkend voor de gehele bestudeerde pe-

riode. In de jaren zeventig van de achttiende eeuw kwam het als zodanig tot ui-

ting in spectatoriale geschriften. Daarin vormde het ook de belangrijkste, zo niet

de enige, bron van antipapisme. Hoewel hier en daar medelijden werd geuit met

de katholieken die als simpele zielen nog in de fabeltjes van de paus geloofden,

waren dergelijke aantijgingen zelden gericht tegen de eigen landgenoten. Spec-

tatorschrijvers bekommerden zich in eerste instantie om een heel andere groep,

namelijk de aanhang van de protestantse orthodoxie. In de taal waarin men daar-

over schreef, klonken echter ook negatieve oordelen over het katholicisme door.

De orthodoxe predikanten gedroegen zich als ‘paapsche priesters’, en dat was ui-

teraard niet bedoeld als compliment.

Het met het nationalisme verbonden antipapisme zoals dat beschreven is in

de internationale literatuur, hechtte zich niet alleen aan de gehele natie omvat-

tende beelden, maar ook aan opvattingen over het gedrag van de individuele le-

den daarvan. Dit gold ook voor de Republiek. De motivatie om de achterliggende

periode van neergang voorgoed achter zich te laten, deed de overtuiging groeien

dat het land erop vooruit zou gaan als alle ingezetenen van de Republiek er dezelf-

de waarden op na zouden houden. De Nederlanders moesten zichzelf opnieuw

uitvinden als burgers met een grote liefde voor het vaderland en een christelijk ge-

weten gebaseerd op een verinnerlijkte verlichte vroomheid. De intensief gevoerde

propaganda voor dit cultureel natiebesef had voor de katholieken twee tegengestel-

de betekenissen. Dezelfde ideologie die de katholieken godsdienstvrijheid bracht,

leverde tegelijkertijd argumenten waarmee zij zowel cultureel als politiek konden

worden buitengesloten.

Vaderlandsliefde en politiek burgerschap

Begin jaren tachtig verklaarden de patriotten de aloude discussie over de dubbe-

le loyaliteit van de katholieken als achterhaald. In de oorlog tegen Spanje hadden

ook zij immers afdoende bewezen goede vaderlanders te zijn. Dit was een slimme

politieke zet, want het ontkrachtte een eeuwenoud bezwaar tegen voorgenomen

wijzigingen in de antikatholieke wetgeving. In politiek opzicht was de patriotse

houding niettemin ambivalent. Vormde de participatie van de katholieken in de

lagere bestuursorganen een belangrijk onderdeel van het beoogde hervormings-

programma eind jaren tachtig, de beslissing om de volledige juridische gelijkstel-

ling door te voeren liet echter tot 1795 op zich wachten. Mogelijk kwam dit deels

doordat veel patriotten gereformeerd waren en hun eigen achtergrond nog niet
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wisten te ontstijgen. Maar het was zeker ook een kwestie van tactiek. Zij hielden

aan de bevoorrechte positie van de gereformeerde kerk vast om het krediet van

hun beweging niet op het spel te zetten. In de praktijk verleenden de patriotten

vooral rechten aan de katholieken waar dit hun politieke steun opleverde, dus in

plaatsen waar veel katholieken woonden. In sommige steden, met name in Deven-

ter, ondervonden de patriotten tegenstand van de gilden. Deze wilden de katho-

lieken niet tot hun gelederen toelaten uit angst voor een te grote economische

concurrentie. Dit mag als een opmerkelijke contradictie met de antipapistische

beeldvorming gelden: daarin leden de katholieken juist aan een gebrekkig ar-

beidsethos, en leefden daardoor in armoedige omstandigheden. Buiten politieke

weekbladen kreeg de patriottenbeweging ook steun vanuit de culturele pers. De

Vaderlandsche letteroefeningen nam het standpunt van de revolutionairen tot uitgangs-

punt en ging akkoord met de door hen getroffen maatregelen ter bevordering van

de katholieke emancipatie. Deze bemoeienis met de kwestie bleek echter eerder

moreel-godsdienstig dan politiek van aard.

Niet alleen patriotten, ook veel orangisten achtten de katholieken alleszins in

staat tot oprecht gemeende vaderlandsliefde, maar wat hen betreft mochten daar-

aan absoluut geen politieke consequenties worden verbonden. In stadhouderge-

zinde weekbladen werd zelfs de geringste wettelijke concessie aan de katholieken

beschouwd als een aanval op de bestaande (kerkelijke) orde. Toch richtte hun an-

tipapisme zich niet direct tegen de katholieken, maar vooral tegen degenen die

zich volgens de orangisten uit politiek gewin valselijk profileerden als hun be-

schermers, de patriotten. Sec genomen was zowel het orangistisch antipapisme,

als de op basis van spectatoriale geschriften beschreven anti-orthodoxe variant,

een internprotestantse aangelegenheid. Ook voor de stadhoudergezinde Neder-

landsche bibliotheek gold dat het blad zich niet bezighield met de politieke rechten

van de katholieken. Zoals de door de Neêrlands-Israëlmythe gestempelde gerefor-

meerde traditie het wilde, waren ze niet meer dan bijwoners – rechteloze figuran-

ten die het decor completeerden waartegen de leden van de publieke kerk een

sinds twee eeuwen superieure, maar steeds minder populaire, hoofdrol speelden. 

Na de jaren 1780 werden katholieken door zowel patriotten als orangisten in

beginsel als volwaardige vaderlanders beschouwd. Dat kreeg toen nog geen vol-

ledige vertaling in burgerrechterlijke zin. Ten opzichte van de patriottentijd liet

de Bataafse periode een omgekeerde tendens te zien. Met de Omwenteling van

1795 werden de katholieken weliswaar voor de wet gelijkgesteld, maar nu gaven

voorstanders van de revolutie lucht aan hun morele bezwaren daartegen. Een

voorafschaduwing van deze verschuiving manifesteerde zich reeds in de percep-

tie van de revolutionaire gebeurtenissen in de Zuidelijke Nederlanden. De con-
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frontatie met de godsdienstige gewoonten leidde bij veel daarheen uitgeweken

Nederlandse patriotten tot zowel positieve als negatieve reacties. De positieve –

bijvoorbeeld blijken van bewondering voor de devotionele toewijding – worden

in de secundaire literatuur als het meest representatief beschouwd. Maar ook al

waren de negatieve reacties kwantitatief in de minderheid, ze reflecteerden toch

een opmerkelijke breuk met de eerdere confessioneel correcte opstelling van de

patriotten in eigen land. De tolerante houding tegenover de Vlaamse en Brabant-

se gelovigen gold voornamelijk degenen die men als verlicht beschouwde. Boven-

dien kozen de meeste ballingen voor de progressieve vonckisten, hoofdzakelijk

vanuit een sterk wantrouwen tegen de in de conservatieve beweging van Van der

Noot actieve geestelijken. 

Het thema van de politieke (on)betrouwbaarheid van de katholieken keerde na

de afkondiging van de burgerlijke gelijkstelling in 1795 ook in de vaderlandse

discussie terug. In de Bataafse retoriek werden katholieken in eerste instantie na-

drukkelijk als vaderlandslievende medeburgers aangesproken. Toen zij echter

daadwerkelijk aan de politiek gingen deelnemen, bleek alras dat veel Bataven er

toch allerminst gerust op waren. De mogelijke gevaren van de katholieke loyali-

teit aan de paus en de vermeende neiging van de katholieken tot overheersing

werden opnieuw ter sprake gebracht, ondanks patriotse ontkrachtingen van der-

gelijke argumenten in de tachtiger jaren. In het debat rondom de scheiding van

kerk en staat speelden sommige auteurs in op deze toenemende vrees voor paap-

se overheersing en vervolgzucht. In tegenstelling tot de orangisten geloofden de

revolutionairen dat de scheiding van kerk en staat een dergelijke catastrofe kon af-

wenden. Desondanks leefde ook bij hen nog de angst dat de katholieken hun

rechten zouden misbruiken om de kersverse democratie om zeep te helpen. Be-

toogd werd dat de katholieken die in het parlement zaten of daartoe wilden toe-

treden, nog niet tot een zelfstandige opinievorming in staat waren, die van een

nieuwerwets politicus geëist werd. Waar Bataven verklaarden dat de katholieken

politiek ondervertegenwoordigd waren omdat zij niet, zoals de gereformeerden,

beschikten over een rijk reservoir aan politieke kandidaten, beklaagden orangis-

ten, maar soms ook patriotse gereformeerden, zich juist over de onevenredig gro-

te aantallen katholieken die zij overal in de raadszetels zagen plaatsnemen. De

orangisten uitten eveneens felle kritiek op de praktische consequenties van de

scheiding van kerk en staat: de herverdeling van de kerkgebouwen. Door hun in-

nige verknochtheid aan de publieke kerk konden zij het verlies van hun positie

maar moeilijk dragen. Zij benadrukten keer op keer dat Nederland al sinds de

overwinning van de zestiende-eeuwse kerkhervormers op het roomse bijgeloof

een protestantse natie was. Hun kerkelijke bezittingen waren rechtmatig verkre-
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gen toen de eerste loyaliteit van de katholieken nog duidelijk bij de paus lag. De

geschriften, waarin deze antipapistisch gekleurde lezing van het vaderlandse ver-

leden voor de verdediging van de gereformeerde belangen werd ingezet, behoren

tot de zeldzame bronnen die zicht geven op het rechtstreekse verband tussen an-

tipapisme en de doelstelling de katholieken uit te sluiten. Wel moet hierbij wor-

den aangetekend dat het niet de bedoeling was de gelijkstelling geheel terug te

draaien. Slechts één auteur wilde de katholieken hun politieke rechten ontne-

men: Stephanus Hanewinkel. Een precedent heeft hij echter niet geschapen. 

De politieke gelijkstelling van de katholieken kwam ook aan de orde in twee

bestudeerde culturele tijdschriften: de Vaderlandsche letteroefeningen en de Vaderlandsche

bibliotheek. De Letteroefeningen fourneerde alle historisch-antipapistische argumen-

ten die de gereformeerden gebruikten in hun strijd om de kerkgebouwen, maar

matigde zich zelf geen oordeel aan over de manier waarop katholieken voor hun

rechten opkwamen. Behalve aan de nagestreefde objectiviteit en de politiek afzij-

dige houding van de Letteroefeningen, kan dat worden verklaard uit de situatie dat

veel van de redacteurs, als protestantse dissenters, zelf behoorden tot de burgers die

dankzij het Bataafs regime in het bezit van politieke rechten waren gekomen. Toch

begon dit tijdschrift de katholieken na 1796 steeds heviger te bekritiseren, evenwel

net als in de patriottentijd, alleen op moreel-godsdienstige gronden. Bij de aan de

publieke kerk gehechte redacteurs van de Vaderlandsche bibliotheek lag dat anders.

Hun belangstelling voor de katholieken was voornamelijk politiek van aard. Ba-

taafse katholieken plaatsten zij nadrukkelijk op een voetstuk, mede omdat zij gun-

stig afstaken bij hun meer behoudende geloofsgenoten. Fel keerde de periodiek

zich tegen priesters, die de eed op de rechten van mens en burger niet wilden af-

leggen. Toch duurde de sympathie voor de katholieke revolutionairen niet lang.

Vooral degenen, die betoogden dat de gereformeerden verkeerd omgingen met de

kwestie van de kerkelijke goederen, kregen de wind van voren. Men had boven-

dien geen goed woord over voor auteurs die de katholieken wilden betrekken bij

de toenaderingspogingen tussen de verschillende protestantse gezindten. Bleef de

Bibliotheek vasthouden aan het Bataafs gelijkheidsideaal, de redactie kon zich zeer

goed vinden in Hanewinkels analyse van Brabant, waarin hij stelde dat de katho-

lieken voor de politiek ongeschikt waren.

Verlichte vroomheid als burgerdeugd

Dankzij de laat achttiende-eeuwse propaganda voor een verlicht vaderland op al-

gemeen christelijke grondslag konden de katholieken zich opgenomen weten in
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de samenleving. Tegelijk bracht het gepropageerde ideaal beperkingen met zich

mee omdat de burgers verondersteld werden kerkgezag en dogmatisme af te wij-

zen. Zij mochten hun geloof nog uitsluitend op redelijke en innerlijke wijze bele-

ven. De eis van redelijkheid legde de katholieken de verplichting op zich zoveel

mogelijk naar het ideaalbeeld van de door de Verlichting aangeraakte protestant te

modelleren; de nadruk op innerlijkheid dwong hen de uiterlijke aspecten van hun

godsdienst danig af te zwakken. Op dit punt werd het concept van het moreel bur-

gerschap daadwerkelijk omgezet in concreet beleid: men ontwierp wetgeving die

beoogde korte metten te maken met de weer oplevende processiecultuur. De Ba-

taven waren tolerant genoeg om de katholieken politieke rechten te verlenen. Ze

konden het vanuit hun opvatting over een redelijke godsdienst en de scheiding

van kerk en staat echter niet verantwoorden dit ook te laten gelden voor alle room-

se openbare gebruiken en rituelen. In het door de verlichte natievormers gecre-

eerde ideologisch keurslijf van de nieuwe vroomheid manifesteerde het moderne

antipapisme zich het meest pregnant. Als zodanig kwam het voornamelijk tot ui-

ting in de culturele sfeer, omdat daarin de meeste aandacht werd besteed aan de

morele kwaliteiten van de burger. De verbreiding vond plaats via de bij uitstek ver-

licht-progressieve culturele tijdschriften en was slechts in minimale mate afkom-

stig uit de traditionalistische, conservatieve hoek der orangisten. 

Het jaar 1796 markeerde een cesuur, al moet deze breuk niet al te rigide wor-

den opgevat. De tendens katholieken met een meer protestantse mentaliteit te be-

zielen begon al rond het midden van de eeuw. Een uitzondering hierop vormden

politieke weekbladen van de jaren 1780. In patriotse publicistiek werd godsdienst

net zo belangrijk geacht als vaderlandsliefde, maar het begrip zelf functioneerde in

ongedifferentieerde zin. Dit geldt ook voor de orangistische weekbladpers. Daar-

enboven erkenden voorstanders van de status-quo het recht van katholieken op

deelname aan de politiek niet. Vragen omtrent de morele kwaliteiten van de katho-

lieken waren kortom niet erg relevant. In het eerste jaar van de patriotse revolutie

verkondigde het orangistische, culturele tijdschrift De Nederlandsche bibliotheek (1774-

1788) de katholieken als ‘doolende broeders’ te beschouwen. 

Het antipapisme zoals dat, in samenhang met de moreel-godsdienstige inkleuring

van burgerschap, vanaf ongeveer 1760 geleidelijk tot ontwikkeling kwam, deed zich

voornamelijk voor in culturele en literaire genres met een verlicht-patriotse signa-

tuur. Het manifesteerde zich het duidelijkst in de Vaderlandsche letteroefeningen. Meta-

forisch gesproken had het tijdschrift wel iets weg van een ballotagecommissie. De

leden ervan – allen protestants – beslisten over het lidmaatschap van de morele na-

tie. De katholieken werden toegelaten, mits zij bereid waren hun vroomheid in te
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richten naar de eisen van de moderne tijd. De Letteroefeningen-redacteurs stelden zich

op als hun goedbedoelende adviseurs. Zo wezen zij op het navolgenswaardige ge-

drag van Clemens xiv, een paus die in tal van literaire huldeblijken geroemd werd

om zijn bijna protestantse karakter. De aanvankelijk vriendelijke adviezen veran-

derden na de scheiding van kerk en staat in dwingende eisen. Oogstte de schrijven-

de pastoor Petrus Schouten eerst nog waardering als verlicht katholiek, nu kreeg

hij het zwaar te verduren. Vergeleken bij de dissenterse Letteroefeningen was de toon-

zetting van de gereformeerde Vaderlandsche bibliotheek al in een eerder stadium reso-

luut. Reeds in 1792 maakte het tijdschrift duidelijk dat het geen kwestie was van

subtiel bijsturen, maar dat een door het Nut geleid beschavingsoffensief voortva-

rend ter hand moest worden genomen. De katholieken werden nadrukkelijk voor

het blok gezet, omdat de Vaderlandsche bibliotheek hen direct aansprak als potentiële

deelnemers aan de politieke gemeenschap. Het was in feite glashelder: wilden zij

zich als politieke burgers een gelijkwaardige plaats in de samenleving verwerven,

dan dienden zij de Verlichting aan te grijpen als houvast bij hun gedragingen en het

belijden van hun godsdienst. Via actuele binnen- en buitenlandse exempla die

deugden dan wel ondeugden verbeeldden, promootte het tijdschrift een actief ont-

moedigingsbeleid ten aanzien van onverlicht en onverdraagzaam gedrag. Rond

1800 zette ook de Bibliotheek de aanval op Petrus Schouten in en beaamde het tijd-

schrift bovendien Hanewinkels constatering dat op het gebied van de morele vor-

ming van de katholieken nog weinig vooruitgang was geboekt. 

In kwantitatieve zin droegen de protestantse dissenters meer aan het moder-

ne antipapisme bij dan de gereformeerden, omdat zij voor de vormgeving van het

morele burgerschapsideaal ook genres als reisbeschrijvingen, kloosterromans en

toneelstukken aanwendden. Hoewel de in de Letteroefeningen veelvuldig geciteerde

reisbeschrijvers rapporteerden over de geloofspraktijken in andere landen, schil-

derden zij het katholicisme af als een godsdienst die weinig geschikt was om te

fungeren als morele grondslag van burgerschap. Op grond van de erin gedemon-

streerde afkeer van dwang, die strookte met de nadruk op de rede en innerlijke

vroomheid als morele burgerplichten, kan het antimonastieke genre van de kloos-

terroman worden gezien als een ondersteuning van het cultureel natiebesef. Dit

gaat in nog sterkere mate op voor de door protestantse dissenters gepopulariseer-

de kloosterspelen. Daarin symboliseerde de ‘kloosterdwang’ de onderdrukking

van het vrije geweten. De publieke belangstelling voor deze thematiek was het

meest intens in de jaren waarin de protestanten greep probeerden te krijgen op de

problematiek van de katholieke emancipatie. Het megasucces van het toneelstuk

Fénelon of de Kameryksche kloosterlingen viel precies in het jaar van de gelijkstelling, het

protest van de katholieke geestelijken in Den Bosch tegen het in reprise gaan van
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Melanie of de rampzalige kloosterdwang gebeurde juist in het voor de katholieken poli-

tiek zo enerverende jaar 1798, terwijl in datzelfde jaar ook Diderots kloosterro-

man De kloosterling drie herdrukken beleefde. 

Het antimonasticisme bleek hoe dan ook steeds een uitlaatklep voor de preoc-

cupaties van het ogenblik. Eind achttiende eeuw vond men kloosters kwalijk om-

dat ze nuttige burgers onttrokken aan de maatschappij. In de op het verval van de

Republiek en op de rede gefocuste spectatoriale geschriften van de zeventiger ja-

ren, waren het juist weer economische stilstand veroorzakende oorden van geeste-

lijke luiheid en intellectuele domheid geweest, terwijl ze nog in de vroege achttien-

de eeuw een pornografische inspiratiebron vormden voor radicale libertijnen. 

Ideologie en werkelijkheid

In deze studie kwam 1796 duidelijk naar voren als een omslagpunt, zowel op poli-

tiek als op moreel gebied. Daarmee leveren de bevindingen een bevestiging van wat

een belangrijke wetmatigheid van het antipapisme lijkt. Namelijk dat het voorko-

men ervan bijna altijd wijst op een verandering in de politieke ordening. Eerder

was dit bijvoorbeeld het geval in de jaren twintig en dertig van de achttiende eeuw,

toen de Republiek waarlijk in de greep was van het antipapisme. Dit hing samen

met initiatieven die lokale overheden ontplooiden om de katholieken een meer le-

gitieme positie in de Republiek te geven, zoals het (niet uitgevoerde) plan voor de

toelating van een apostolisch vicaris. Ook het antipapisme dat zich na de gelijkstel-

ling manifesteerde, hield verband met de zich wijzigende politieke relatie tussen

protestanten en katholieken. Het blijft echter de vraag of het kan worden omschre-

ven als een ideologie die gemobiliseerd werd met de bedoeling om daadwerkelijk

politieke uitsluiting te bewerkstelligen. Pas als protestanten zich cultureel superi-

eur wanen, als zij katholieken voortdurend onheus bejegenen en discrimineren en

hen bovendien ook institutioneel uitsluiten, is het verschijnsel antipapisme vol-

gens de in de inleiding aangehaalde analyse van John D. Brewer compleet. Alle drie

de niveaus die Brewer onderscheidde, laten zich ook voor de Republiek aanwijzen,

maar lang niet altijd in combinatie met elkaar. In veruit de meeste gevallen gingen

blijken van het Nederlandse laat achttiende-eeuwse antipapisme niet verder dan

Brewers eerste niveau, omschreven als een ‘set of ideas’: negatieve stereotypen en

vooroordelen voorkomend in taal en tekst, cirkelend rondom noties van culturele

superioriteit. Gereformeerde geschriften over de herverdeling van de kerkgebou-

wen, de Bataafse oproepen tot innerlijke vroomheid en daarmee de afwijzing van de

processiecultuur, en Hanewinkels Brabantse reisromans zijn duidelijke voorbeel-
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den hoe het antipapisme werd ingezet om uitsluiting van de katholieken in de

praktijk te bewerkstelligen. Voor het overige laat de wisselwerking met de dage-

lijkse werkelijkheid zich echter zeer moeilijk vaststellen. 

Hier en daar bleken tussen de verschillende antipapistische vooroordelen zelf,

maar ook tussen de praktische en ideologische vormen van antipapisme, merkwaar-

dige en bijna grappige contradicties te bestaan. Bijvoorbeeld het vooroordeel dat

de katholieken ongeschikt voor arbeid waren, terwijl ze in de praktijk gezien wer-

den als onwelkome economische concurrenten. Een ander voorbeeld betreft de gro-

te verschillen in de Bataafse en orangistische perceptie van de mate waarin de katho-

lieken hun weg vonden in de politiek. Als het antipapisme in zichzelf al zo

tegenstrijdig was, en ook de werkelijkheid kennelijk zo kon afwijken van de beeld-

vorming en vice versa, dan is het nog maar helemaal de vraag of de rond 1800 snel

teruglopende invloed van de katholieken geheel en al valt toe te schrijven aan be-

lemmeringen die in een uniforme antipapistische ideologie gelegen waren. In de

praktijk speelden geraffineerde vriendjespolitiek en de per regio in verschillende

mate voorkomende machinaties van protestantse bestuurders om de macht niet

met de politieke nieuwkomers te hoeven delen, zonder twijfel een grote rol. Met

de aanwezigheid van katholieken in de landelijke politiek was het anders gesteld.

In de eerste Nationale Vergadering namen liefst veertig katholieken zitting, een lo-

genstraffing van het argument dat zij kampten met een tekort aan politieke kandi-

daten. Dat hun invloed al snel weer taande, had eerst en vooral te maken met de

tweede staatsgreep van juni 1798. Toen werd de Nationale Vergadering gezuiverd

van alle radicale elementen en daarmee ook van de katholieken. Natuurlijk mag te-

vens niet worden vergeten dat de gedurende twee eeuwen opgelopen achterstand

van de katholieken zich niet binnen enkele jaren liet wegwerken. Volgens Van Sas

bezien degenen die denken dat meer mogelijk was geweest de zaken vanuit een po-

litiek correct achterafstandpunt. Emancipatieprocessen nemen nu eenmaal meer-

dere generaties in beslag.2

Al met al lijkt het antipapisme als historische verklaring voor de politieke uit-

sluiting van de katholieken na 1798 weinig toereikend. Toch school er wel degelijk

politieke relevantie in, uitgaande van de door Kloek en Mijnhardt verdedigde stel-

ling dat door de in 1798 grondwettelijk vastgelegde gelijkberechtiging de morele

vorming van de burgers ging gelden als een belangrijke toelatingseis voor het bur-

gerschap. Dit onderzoek heeft onmiskenbaar aangetoond dat voor diegenen onder

de protestantse politici, die er niet voor terugdeinsden hun katholieke tegenkandi-

daten op ideologische gronden uit te schakelen, rond 1800 een pasklaar argumen-

tatiekader voor het grijpen lag. Dit ging uit van de eis dat men om politiek te bedrij-

ven diende te beschikken over een hoogontwikkeld moreel-christelijk besef, zij het
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uitsluitend in combinatie met een exclusief protestantse notie van culturele supe-

rioriteit. Uiteindelijk kwam dit erop neer dat vooral gereformeerden baat hadden

bij de nieuwe toelatingscriteria voor publieke ambten. In hoeverre dit katholieken

in de politieke praktijk structureel parten heeft gespeeld, blijft de vraag. Daarvoor

moeten andere bronnen worden geraadpleegd dan de door mij bestudeerde. Bij

uitsluiting, directe en, zeker zoals hiervoor vaak bleek, indirecte discriminatie van

individuele personen gaat het vaak om subtiele, onderhuidse en dikwijls niet meer

te herleiden processen. Maar wellicht zijn interessante gegevens te vinden in ar-

chieven van lokale overheidsinstanties, in regionale kranten of mogelijk zelfs in

persoonlijke aantekeningen van (plaatselijke) politici. 

De uitwerking van antipapisme in de praktijk bleef in deze studie goeddeels

buiten beschouwing. Het ging hier dan ook om dit fenomeen als aspect van de

beeldvorming in de vroegnationalistische verlichte pers en literatuur. Na 1800 vol-

trok zich in het natiebesef opnieuw een omslag. Vanaf het moment dat men zich

realiseerde dat de politieke legitimatie van de natie weg zou kunnen vallen door

het verlies van de nationale zelfstandigheid, probeerde men deze dreigende leegte

te ondervangen door het in de patriottentijd opgekomen ‘vaderlandse gevoel’ op-

nieuw te propageren, maar dan benaderd vanuit een apolitieke, meer culturele in-

valshoek. Historisch besef nam daarbij een belangrijke plaats in. Een literair bewijs

bij uitstek van deze tendens is de roman Maurits Lijnslager (1808) van Adriaan Loosjes.

Net als spectatorschrijvers eerder in de jaren zeventig van de achttiende eeuw, ge-

bruikte ook Loosjes het katholicisme als een abstract tegenbeeld om de identiteit

van de natie te definiëren. Om de cirkel rond te maken begeef ik mij nog een keer

naar het niveau van de tekstanalyse en ga ik kort in op Maurits Lijnslager. 

Loosjes’ ‘papenfresserei’

In 1905 al vormde de vaderlandslievende opzet van Loosjes’ roman Maurits Lijnslager

(1808) de insteek van Jan Koopmans’ opstel ‘Maurits Lijnslager en z’n ideaal bur-

gerschap’.3 Hoewel Koopmans’ analyse compositorisch chaotisch is, deed hij een

aantal relevante beweringen over Loosjes’ ‘papenfresserei’. Deze was volgens de li-

teratuurhistoricus niet alleen kenmerkend voor Loosjes, maar voor alle patriotten.

Koopmans uiteenzettingen daaromtrent werden met instemming overgenomen

door G.P.M. Knuvelder, W. Drop en Loosjes’ tot nog toe enige biografe, M.H. de

Haan.4 Voor A. van Duinkerken was Loosjes echter een echt ‘vaderlandsche figuur’

en een emancipator van de katholieken van het eerste uur. Een interpretatieverschil

dat zich laat verklaren door Loosjes’ ambivalente houding, die zoals uit het voor-
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gaande bleek, kenmerkend was voor meer auteurs in deze tijd. Als voormalig Bataafs

volksvertegenwoordiger onderschreef hij de burgerlijke gelijkstelling, maar in zijn

zelfgeschapen literair verbeelde vaderland nam hij de vrijheid het katholicisme re-

soluut af te wijzen. In het hedendaagse nationalisme-onderzoek is Maurits Lijnslager

veelvuldig tegen het licht gehouden, níet het door Loosjes opgeroepen beeld van

het katholicisme.5 Toch bestaat daartoe gerede aanleiding. 

Om te beginnen is de titelheld Lijnslager, die Loosjes zijn avonturen laat bele-

ven in de Gouden Eeuw, als model-vaderlander vanzelfsprekend protestant. Litera-

tuur over vaderlandsliefde, met in de hoofdrol een katholiek, is in deze tijd nog vol-

strekt ondenkbaar. Het eerder genoemde, door Van der Willigen geschreven

toneelstukje De voorbeeldige pastoor vormde een eerste en enige aanzet daartoe. Loos-

jes’ doel was de sterke aspecten van zijn land te belichten. Dit deed hij bijvoorbeeld

door de minpunten van het buitenland breed uit te meten. Hierbij speelden ook al-

lerlei vooronderstellingen over de verschillen tussen het protestantisme en het ka-

tholicisme een rol. Dit komt tot uitdrukking in het verslag van Lijnslagers’ reis door

Italië in het eerste deel. In deze context treffen we bijna de complete staalkaart aan

van de argumenten die kenmerkend zijn voor het laat achttiende-eeuws antipapis-

me. De nadelige gevolgen van de leer van Rome waren voor de titelheld verstrek-

kend. Hij nam ze waar op het terrein van de wetenschap, de economie, de religieu-

ze kunst en de moreel-godsdienstige vorming van het individu.

De gangbare protestantse opvatting dat de kerk van Rome vijandig was aan de

rede en daarmee iedere innovatie binnen de wetenschap blokkeerde, illustreert

Loosjes aan de hand van Lijnslagers ontmoeting met Galilei. De astronoom en na-

tuurkundige, die voor zijn conclusie dat de planeten om de zon draaiden op het

einde van zijn leven op bevel van de paus onder huisarrest leefde, stelde spijtig vast

dat hij in Holland in vrijheid had mogen werken; hij koesterde de hoop dat hij eens

over de ‘verblindheid’ van zijn landgenoten ‘door de rede zal zegepralen’. Begaan

met het lot van de geleerde, wiens roem Loosjes op de Nederlanders liet afstralen

door hem in de mond te leggen dat deze zijn inzichten dankte aan de Nederland-

se uitvinding van de verrekijker, spreekt Lijnslager lovend over Holland als het land

waar de idealen van godsdienstvrijheid en vrijheid van geweten worden hoogge-

houden en waar religieus vervolgden altijd een veilig heenkomen konden vinden.6

Het door Drury als klassiek antipapistisch aangemerkte argument dat ‘econo-

mically irrational holy days contributed to a climate of laziness’ valt bij Loosjes

vrijwel letterlijk terug te vinden.7 In een passage, waarin de auteur zijn titelheld

ongewenst ooggetuige laat zijn van een dagenlang durend feestelijk ritueel ter

gelegenheid van een heiligendag, gevolgd door een misviering en een grootscha-

lige processie, merkte Lijnslager op dat: ‘in het oog van een Hollandsch koopman
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feesten van eenen zoo langen duur ten uiterste nadeelig zijn voor het volk, dat,

staande den tijd der feestviering althans niets verrigt, en daardoor in zekere ver-

wildering geraakt, waardoor het min geschikt wordt voor den arbeid; waaraan hij

ook het groot getal van lediggangers en bedelaars toeschreef, dat hij in Italië

meende op te merken.’8

De katholieke ondermijning van een krachtig arbeidsethos zag Lijnslager ook

weerspiegeld in de kloosterinstellingen. Zij gaven aan de godsdienst een ‘zwaar-

moedigen toon’ en maakten nonnen en monniken ongeschikt voor de ‘genoe-

gens, werkzaamheden en pligten, waarvoor menschen in de burgerlijke maat-

schappij duidelijk geschikt zijn’. 9

Op zijn reis door Italië brengt Lijnslager veel tijd door met het bezichtigen van

kerken en kloosters. Steevast wordt het bekijken van deze gebouwen aangegrepen

om negatieve waardeoordelen uit te spreken over de ‘zwier’ van de katholieke archi-

tectuur en de kostbare kunst waarmee de heiligen- en reliekenverering was omge-

ven. Tijdens een bezoek aan de domkerk van Genua aanschouwt Lijnslager met aan-

dacht, maar ‘met geen’ eerbied’, de aldaar bewaarde smaragden schaal die bij het

laatste avondmaal zou zijn gebruikt en de as van Johannes de Doper.10 Elders schokt

hem de aanblik van een met ‘verkwistende pracht’ tentoongestelde marmeren kruik

met daarin de zweetdoek van Jezus en dat terwijl de profeet, naar Lijnslager veront-

waardigd opmerkte ‘de nederigheid zelve was’.11 In een dialoog laat Loosjes Lijnsla-

ger uitleggen waarom het uitstallen van objecten ter verering en aanbidding moest

worden verworpen. De uiterlijke, zinnenstrelende praal hielp bij het opwekken van

een godsdienstige stemming, maar deed niets voor de verdieping van de innerlijke

overtuiging van de christenen. Hun vroomheid was slechts buitenkant.12 Het voor

de katholieke kerktraditie kenmerkende vertoon van rijkdom verlaagde de gods-

dienst tot een vorm van oppervlakkig theater. 

Vergeleken bij zijn afwijzende woorden over de uiterlijke manifestaties van

de katholieke godsdienst, zijn Loosjes’ portretten van individuele katholieken

mild van toon. Met hen kan Lijnslager aangenaam converseren, zelfs over religie,

al komt er altijd het teleurstellende moment waarop de aimabele gesprekspartner

weinig kritisch van geest blijkt. Dat lag niet zozeer aan de persoon in kwestie als

aan diens kerkelijke leer, die nu eenmaal blindelingse gehoorzaamheid eiste. De

katholieken met wie Loosjes Lijnslager in contact laat komen voldoen aan het cli-

chébeeld van de intellectueel passieve katholiek die geen pogingen doet de op-

vattingen van zijn kerk te begrijpen, laat staan zelf actief te onderzoeken. Hij

neemt slechts gedwee aan wat de geestelijkheid hem voorschrijft.13 Hoewel Lijn-

slager onder alle omstandigheden hoffelijk blijft, is het duidelijk dat hij een der-

gelijke geloofshouding sterk afkeurt. Zelf is hij het toonbeeld van de redelijke en
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verlichte burger en betoont zich daarmee steeds weer de meerdere van de verstan-

delijk en godsdienstig gebrekkig ontwikkelde katholieken.14

De historische roman betekende voor het nationalistisch geladen antipapisme

een nieuwe uitlaatklep. In geen ander genre kon een schrijver een historisch thema

zo vrijelijk naar eigen inzicht uitwerken. Negentiende-eeuwse auteurs hebben van

deze mogelijkheid op grote schaal gebruik gemaakt. Volgens de katholieke histo-

ricus Rogier gebeurde dat vooral met de vooropgezette kwade bedoeling de katho-

lieken hun gerechtvaardigde wens op een fatsoenlijke plaats in het vaderlandse ver-

leden te ontzeggen.15 Pas rond 1850 presenteerden katholieke auteurs een eigen

visie op de nationale geschiedenis. Het nationale geschiedbeeld verbrokkelde, zo-

als kan worden afgeleid uit de opkomst van het thema van protestantse en katho-

lieke martelaarsmythen in de negentiende-eeuwse literatuur.16 Zover was het in de

tijd van Loosjes nog niet. Lijnslager toonde waar hij kon hoe kwalijk en funest de ka-

tholieke dogma’s voor de opbouw van een burgermaatschappij waren, maar zijn

antipapisme strekte zich niet uit tot zijn katholieke landgenoten. Voor Loosjes was

dat ook niet opportuun: hij beoogde de nationale eenheid te bevestigen en om die

eenheid niet te verstoren, situeerde hij zijn antipapisme in een niet-Nederlandse

context. Vandaar ook dat hij, net als zoveel andere Bataafse patriotten, in passages

over ontmoetingen met individuele katholieken zo zijn best deed om de betrokken

personen verdraagzaamheid en respect uit te laten stralen. En vandaar ook dat hij

net als zijn geestverwanten, in voorwoorden van teksten waarin het katholicisme

ongunstig werd belicht, zich vooraf verontschuldigde bij de lezers. Het beeld van de

katholieke kerk als een aan de culturele identiteit van de eigen natie wezensvreem-

de entiteit, werd zo van dat van de gewone Nederlandse katholieken onderscheiden.

Het katholicisme stond een optimale geestelijke ontwikkeling in de weg, maar dat

viel individuele gelovigen niet aan te rekenen. Dit betekent dat Loosjes een literai-

re held als de katholieke Vondel probleemloos in zijn historisch natiebeeld kon op-

nemen. Het betekent eveneens dat hij Lijnslager tegen de zin van zijn echtgenote

kon laten toestemmen in een huwelijk tussen zijn tweede zoon Willem en het ka-

tholieke meisje Guurtje. Door haar op te voeren als een alleszins acceptabele schoon-

dochter, wees Loosjes vooruit naar een toekomst van vreedzame coëxistentie, het-

geen – althans in Nederland – na eeuwen van hoogoplopende conflicten, inmiddels

wat de hier besproken godsdiensten betreft, gerealiseerd lijkt.
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proloog

1 G. Paape, Republikeinsch speelreisje, van Vrankryk naar Holland. 2 dln. Amsterdam/Den Bosch 1795, 67. 
2 Voor de aan deze en de volgende alinea’s ten grondslag liggende secundaire literatuur zie de volgende pa-
ragraaf Historiografie.
3 J. de Vries, A. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei. 3e dr. Amster-
dam 2005, m.n. hfst.13.
4 De scheiding van kerk en staat werd in de grondwet van 1798 opgenomen. Een eerste maatregel, het besluit
dat een eind maakte aan de bevoordeling van één kerk, werd op 5 augustus 1796 afgekondigd. De gelijkbe-
rechtiging van godsdiensten werd als uiterst urgent ervaren. In de secundaire literatuur wordt 1796 vaak
aangemerkt als het beginjaartal van de scheiding. Ik neem deze gewoonte in deze studie over, met uitzon-
dering van die plaatsen waar expliciet naar de grondwettelijke vastlegging van het besluit wordt verwezen. 
5 De benaming ‘papisten’ (in neutrale zin: aanhangers van de paus) werd in de loop van de achttiende eeuw
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als goede patriotten met de leden, den hervormden godsdienst toegedaan vereenigd hebben, om het Spaan-
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14 H. Knippenberg, B.C. de Pater, De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie sinds 1800. Nijme-
gen 1988.
15 Wat deze (literatuur)historici met elkaar gemeen hebben, is dat zij het door hen opgedolven archivali-
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Monteiro, Rooijakkers, Rosendaal (red.), De dynamiek van religie en cultuur, 261-281. 
4 Gec. in Margry, Teedere Quaesties, 213; J. de Bruijn (red.), Geen heersende kerk, geen heersende staat: de verhouding
tussen kerk en staat 1796-1996. Zoetermeer 1998, passim.
5 E. Hagen, ‘Aagje Dekens Offerande aan het vaderland (1799). Godsdienst en de zedelijke invloed van de Ba-
taafsche vrouwen’, in: Altena, Everard (red.), Onbreekbare Burgerharten, 159-164; 160.
6 Van Rooden, Religieuze regimes, 78-120. 
7 Van der Heijden, De dageraad, 173-174.
8 De Menschenvriend x (1797), 184.
9 De Menschenvriend iii (1790), 296. Ook De Opmerker adviseerde de lezers nimmer verachting te tonen, ook als
zij bij katholieken ‘belachlyke bygelovigheden’ ontmoetten. Men mocht het beklagen, maar als men ge-
vraagd werd mee te knielen, was het onbetamelijk daartegen bezwaar te maken: De Opmerker iv (1775), 44. 
10 De Nederlandsche Spectator vii (1794), 289-296. 
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11 Hagen, ‘Aagje Dekens Offerande’, 159-164; 161.
12 De verbonden republikeinen of alliantie almanach. Amsterdam 1796, 78.
13 De Wereldbeschouwer (1795), 97.
14 De Politieke Opmerker (1795), 105-107. 
15 In culturele tijdschriften golden aanduidingen van de lezers als ‘medeburgers’ eveneens, maar in artike-
len over godsdienstige kwesties werden protestanten en katholieken toch nog vaak als aparte categorieën
aangesproken.
16 H. de Lange, ‘De Politieke actie van een bewuste politieke opinie’, in: De Gids 134 (1971), 505-515; idem ‘De
politieke pers in de Bataafse revolutie. Enkele analytische hypothesen’, in: Economisch en Sociaal-historisch jaar-
boek 35 (1972), 81-93.
17 Bijv.: ‘Verhandeling over den aart en eigenschappen der vaderlandsliefde’, in: De Democraten (1797) nr. 80,
313-320; Van Sas, De metamorfose, 82-85. 
18 ‘Iets over de afscheiding der kerk van den staat’, in: De Democraten (1797) nr. 49, 65-72. 
19 Rosendaal, Bataven!, 484.
20 Bijv. in: Reize door de Oostenrijksche Nederlanden, gedaan door een voornaam Hollandsch vlugteling, in den jaare 1788.
i. Amsterdam [1788], 24; Paape, De Hollandsche wijsgeer in Braband; Iets meer dan een roman. ii. Antwerpen enz. [1788],
199; iii, 175 een soortgelijk voorbeeld. Gec. in: J.J.M. Baartmans, Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen. Ge-
schriften van Noord-Nederlandse patriotten in de Oostenrijkse Nederlanden, 1787-1792. Nijmegen 2001, 286, 460, 457.
21 De Menschenvriend. v (1792), 161-168. 
22 Baartmans, Hollandse wijsgeren, 279.
23 Ibidem, 285-290.
24 Ibidem, 458.
25 Ibidem, 338-345; 341.
26 Ibidem.
27 C. van Eijck, Mijne waarde vrindin. Een Gents journaal (1790-1791). Inl. en comm. Rosendaal. Hilversum 2000.
28 Baartmans, Hollandse wijsgeren, 439.
29 G. Paape, Myne vrolyke wysgeerte in myne ballingschap. Inl. en comm. P. Altena. Hilversum 1996. Met dank aan
Peter Altena, die een dissertatie over Gerrit Paape voorbereidt en mij liet delen in zijn kennis.
30 Baartmans, Hollandse wijsgeren, 458.
31 Ibidem, 459.
32 Rosendaal, Bataven!, 481.
33 Ibidem, 482.
34 Ibidem, 487.
35 Ik verwijs hiervoor naar hoofdstuk 5, het deel over de Vaderlandsche bibliotheek.
36 Dat Jozef ii het kloosterwezen bestreed als ultieme manifestatie van bijgeloof berust op een historische
misvatting, in de wereld gebracht door vervalste, zogenaamd door Jozef ii geschreven brieven. Zijn werke-
lijke doel was geld vrijmaken voor kerkhervormingen in het algemeen: O. Chadwick, The Popes and European
Revolution. Oxford 1981, 250.
37 De Antwoorder (1792), 65-72. 
38 Rosendaal, Bataven!, 447-448. 
39 Paape, Republikeinsch speelreisje, 66-78.
40 Ibidem, 69-70.
41 Ibidem, 71.
42 Tafreel van de zeden, opvoeding, geleerdheid, smaak, 120-128, 122.
43 Ibidem.
44 C. Rogge, De godsdienst afgezonderd van den staat, of proeve over de noodzakelijkheid der vernietiging van alle heer-
schappij van den godsdienst in eene vrije burgermaatschappij. Opgedragen aan de a.s. Nationale Conventie der Neder-
landsche Republiek, door een vriend van Vrijheid, Gelijkheid en Godsdienst. Leiden 1795.
45 H. van Alphen, De waare volksverlichting met opzigt tot godsdienst en staatkunde beschouwd. Utrecht 1793.
46 De Republikein (1795), 327-334.
47 [Paulus van Hemert], Lektuur bij het ontbijt en de thetafel (1804), 6-45; 11. Zie voor de (negatieve) visie van Van
Hemert op het katholicisme: Vuyk, Verlichte verzen en kolommen, 209-228; 221-223. Een notoire antipapist in re-
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monstrantse kring was ook Boudewijn van Rees. Ook aan het begin van de achttiende eeuw kende de Broe-
derschap figuren met een vergelijkbare houding, bijv. Phillippus van Limborch. Voor de negentiende eeuw
zie: E.H. Cossee, Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855. Een Remontrants theoloog in de Biedermeiertijd.
Kampen 1988, 148-150. Met dank aan S. Vuyk.
48 E. van der Wall, ‘Geen natie van atheïsten. Pieter Paulus (1753-1796) over godsdienst en mensenrechten’. Le-
zing, in: Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde (1996), 45-58; Van der Heijden, De dageraad, 107-108.
49 J. Heringa Ezn, Leerrede over het betamend gebruik der vrijheid […], op den agtsten lentemaand 1795 ter vieringe van
den […] Dank- en Biddag. Utrecht 1795; P. van Rooden, ‘Godsdienst en nationalisme in de achttiende eeuw: het
voorbeeld van de Republiek’, in: Van Sas (red.), Vaderland, 201-236; 204.
50 E. Wolff en A. Deken, Geschrift eener bejaarde vrouw. Inl. en comm. A. Hanou. Amsterdam 2007, 195-207. Tekst
en citaten ontleend aan transcriptie: A. Hanou, ‘Roomsen en Republiek: Wolff/Deken (1795)’, via:
http://web.maccom/andrehanou. DlI.: 28/2/2007; Dl ii.: 1/3/2007. Met dank aan A. Hanou.
51 Wolff en Deken, Geschrift eener bejaarde vrouw, 199.
52 Ibidem, 200.
53 Ibidem, 200.
54 Ibidem, 201.
55 M.J. Aalders, De komst van de toga. Een historisch onderzoek naar het verdwijnen van mantel en bef en de komst van
de toga op de Nederlandse kansels, 1796-1898. Delft 2001.
56 B. van Rees, ‘Verhandeling over den invloed van het burgerlijk bestuur op godsdienst en zaken van gods-
dienst’, in: Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler’s Godge-
leerd Genootschap 17 (1797), 1-126. Zie ook: Margry, Teedere Quaesties, 214.
57 Margry, Teedere Quaesties, 133.
58 Ibidem, 215-217.
59 Ibidem, 217-218.
60 Rosendaal, ‘Geloof en Revolutie’, 261-281. 
61 Gegevens hierover zijn echter nog niet systematisch geïnventariseerd. Dit betreft bovendien een uiterst
complexe aangelegenheid, omdat de regionale verschillen ten tijde van de Bataafse Republiek groot waren
en voor een groot deel nog beschreven moeten worden.
62 E.G. Arnold, Het genootschap Christo Sacrum te Delft. Privatisering van de godsdienst omstreeks 1800. Hilversum
2003, 180.
63 O.J.J. Goddijn, Katholieke minderheid en protestantse dominant: sociologische nawerking van de historische relatie
tussen katholieken en protestanten in Nederland en in het bijzonder de provincie Friesland. Assen 1957.
64 J. Kuiper, Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798. Franeker 2002, 138-149. 
65 Kuiper, Een revolutie ontrafeld, 140-141.
66 Schama, Patriotten en bevrijders, 266-267. W.J. Meeuwissen, ‘Licht op de katholieke bovenlaag in Noord-Oost
Nederland voor de emancipatie’, in: Rijksarchiefschool. Verslag en bijdragen 1972-1973/1973-1974. Utrecht 1975,
55-60, 91-92. C.M. Hogestijn, De Broederkerk in de geschiedenis van Deventer. Deventer 1981, 103-104
67 J. Sitvast, ‘De revolutie van 1795 in Amstelveen’, in: Holland 22 (1990), 150-170; G.J. Schutte, Een Hollandse
dorpssamenleving in de late achttiende eeuw. De banne Graft 1770-1810. Franeker 1989, 161.
68 J.H. Vos, Kan de kerk ook afgescheiden zijn van den staat? [s.l., ca.1795].
69 Wolff en Deken, Geschrift eener bejaarde vrouw, 200.
70 De Domkop of nationaal volks-boek iii (1796), 289-296, 290.
71 De Menschenvriend ix (1796), 297-304. 
72 Namelijk: P.J. Cuypers, J.F.J. Baesten, C.G.R. van Marle, G.A.M. van Bommel en de wat minder volgzame
Van Hooff: Witlox, De Katholieke Staatspartij, 35.
73 Van der Heijden, De dageraad, 176.
74 Th. Clemens, ‘Het vuur van de revolutie en de rooms-katholieke kerk in de Noordelijke Nederlanden’, in:
De Achttiende Eeuw 28 (1996), 75-85.
75 De zaak der Protestanten in Noord Braband verdedigd. Amsterdam 1820, 25. Pamflet gesigneerd: ‘vriend der
waarheid’. Reactie op een reisverslag van Van Hogendorp uit 1819, waarin deze betoogde dat degene die zijn
provincie, zijn stad of gemeente het beste kende, zonder aanzien van godsdienst, en aan de gemeenschap de
beste diensten bewijzen kon, tot de ambten verkozen moest worden. Van Hogendorp waarschuwde dat als
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de Brabantse katholieken protestanten uit het bestuur van hun gewest zouden weren, dit tot een voor de
provincie catastrofale ‘braindrain’ en kapitaalvlucht zou leiden. Het scheppen van politieke partijen uit hoof-
de van verschil in geloof, bewees een grote ‘ondienst’ aan het vaderland. Deze passage, die niet meer dan ze-
ven pagina’s besloeg op een totaal van 15 omvangrijke delen, leidde tot een felle polemiek. Zie: G.K. van Ho-
gendorp, Bijdragen tot de Huishuiding van Staat in het Koninkrijk der Nederlanden, verzameld ten dienste van der
Staten-Generaal. iii. ’s-Gravenhage 1818, 33-40; (in ii o.a. een beschrijving van een reis door de Zuidelijke Ne-
derlanden. Over Antwerpen: ‘Een goed gevolg voor het godsdienstig gevoel kan ik uit de vele kruisbeelden
niet waarnemen’, 10). Over de polemiek: A. Vroon, Carel Willem Pape 1788-1872: een Brabants predikant en kerk-
bestuurder. Tilburg 1992, 248-249.
76 De Vriendin van ’t Vaderland (1799), 145-152; Veltman-van den Bos, Petronella Moens, 227-228.
77 De Vriendin, 151.
78 Ibidem, 147.
79 Ibidem, 151.
80 Witlox, De Katholieke Staatspartij, 21.
81 Rosendaal, ‘Geloof en Revolutie’, 261-281.
82 P. van Woensel, De Lantaarn voor 1798. Amsterdam 1798, 87-96.
83 Ibidem, 90.
84 Ibidem.
85 Van Sas, De metamorfose, 56; 122.
86 S. Vuyk, Uitdovende Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders (1800-1860). Amsterdam 1998, 252-253.
87 Witlox, De Katholieke Staatspartij, 37.
88 Van der Heijden, De dageraad, 349. 
89 Ibidem, 35.
90 A. Kluit, De rechten van den mensch in Vrankryk. Amsterdam 1793, 106.
91 A. Steenbeek, Hermannus Muntinghe.’s-Gravenhage 1931, 171-172.
92 Van Alphen, De waare volksverlichting.
93 P. Noordeloos, De restitutie der kerken in den Franschen tijd. Nijmegen/Utrecht 1937.
94 H. Smulders, ‘Verwikkelingen met de hervormde gemeente te Helvoirt in de Franse tijd met betrekking
tot de oude kerk’, in: De Kleine Meijerij, jrg. 38, afl.3, 51-64.
95 Joor, De Adelaar en het Lam, 175-176. Ongeregeldheden vonden o.a. plaats in Tubbergen, Silvolde, Baarle-
Nassau, Montfoort, Jutphaas en Zeddam. In 1800 vormde de kwestie van de restitutie van de kerken ook de
achtergrond van een felle theologische polemiek. Aanleiding daartoe gaf de Utrechtse gereformeerde predi-
kant Andreas Kok, die in een zestig pagina’s tellende historische eeuwrede de opmerking plaatste dat ‘kerk-
gebouwen, waar men God in geest en waarheid diende’ nu waren gewijd aan ‘mis en beeldendienst, aan het
domste bijgeloof’. Katholieke verontwaardiging was het gevolg, evenals een reeks van pamfletten van gere-
formeerde zijde. Zie o.a.: Clemens, ‘De terugdringing’. 
96 H. van Alphen, De rechten der gereformeerde gemeenten en dezelver leeraars, op de kerken en geestelijke goederen van
hun bezeten verdedigd, door een vriend van godsdienst en vaderland. Utrecht 1796, 19.
97 Van Alphen, De rechten der gereformeerde gemeenten, 17-19.
98 [G.J. Voorda], Noodig bericht aangaande de geestelijke goederen der stad Leeuwarden, ter verdediging van de eere der
voorouders, zo met betrekking tot de stad als tot de gereformeerde kerk. Leeuwarden 1796, 11-12. 
99 [Voorda], Noodig bericht, 11-12.
100 Clemens, ‘Confessie, kerk, natie en staat’, 145-175, 159.
101 Knippenberg, De religieuze kaart van Nederland, 7. 
102 Kluit, De rechten van den mensch, 246.
103 Van Alphen, De rechten der gereformeerde gemeenten, 42. 
104 Van Alphen, De waare volksverlichting.
105 Van Alphen, De rechten der gereformeerde gemeenten, 23-24.
106 Volkssociëteiten waarin katholieken participeerden bestonden behalve in Amsterdam in: Voorburg,
Maassluis, Nootdorp, Druten, Ootmarsum; ook in de overkoepelende provinciale organisatie van 130 clubs
in Holland zaten katholieken, evenals in de landelijke organisatie, de ‘Centrale Vergadering’ opgericht door
Gerrit Paape. Van der Heijden, De dageraad, 160-163. 
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107 Ph. Verbrugge, Over de duurzaamheid en onduurzaamheid des nieuwen Nederlandschen staatsgebouw. Leiden
1797, 118-122. Zie over Verbrugge (o.a. diens antipapisme): Van Wissing, ‘De kwaadaardige bedrijven van Phi-
lippus Verbrugge (1750-1806)’, 147-165.
108 Verbrugge, Over de duurzaamheid en onduurzaamheid, 118-122.
109 Zie voor de meer antropologische betekenis: Frijhoff, ‘Katholieke toekomstverwachting ten tijde van de
Republiek: structuur, en grondlijnen tot een interpretatie’ (1983), 430-459. G. Rooijakkers, ‘Confrontatie of ac-
commodatie? Het protestantse beschavingsoffensief in de Meijerij van ’s-Hertogenbosch (1648-1800)’, in:
Brabants Heem 41 (1991), 1-7.
110 Beide voorbeelden afkomstig uit: H.Th.M. Roosenboom, ‘Hanewinkel Stephanus (1766-1856)’, in: J. van
Oudheusden (eindred.), Brabantse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders. ii

Amsterdam/Meppel 1994, 49-52. Frank Meijneke werkt aan een proefschrift over Hanewinkel. Van deze au-
teur: ‘De Brabantse reizen van een fervent papenhater’, in: Trouw 17 mrt. 2007.
111 Van de Sande, ‘Beeldvorming over Noord-Brabant en antipapisme’, 95-108.
112 Zie voor de reacties op Hanewinkel hoofdstuk 5 en 6 over de Vaderlandsche letteroefeningen en de Vaderland-
sche bibliotheek.
113 Bijv. S. Klein, ‘De sprong naar ’95. Van patriots naar Bataafs republikanisme’, in: De Achttiende Eeuw 28
(1996), 39-46. 
114 Baartmans, Hollandse wijsgeren, 395-396.
115 Ibidem, 395-396.

6

het gewone getjank

1 Kloek, Mijnhardt, Blauwdrukken, 131.
2 Ibidem en Van Rooden, Religieuze regimes; Van Eijnatten, Liberty and concord. Specifiek in relatie tot de Letter-
oefeningen: Kloek,‘Vaderland en letterkunde, 1750-1800’, in: Van Sas (red.), Vaderland, 237-274.
3 R. Bosch, ‘Met wie las Pieter Teyler van der Hulst de Vaderlandsche Letteroefeningen?’, in: Tijdschrift voor tijd-
schriftstudies 6 (1999), 16-27; R. Aerts, De letterheren: liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids. Am-
sterdam 1997. Een online versie van de Letteroefeningen is in de maak. In de records wordt vooralsnog als aandui-
ding voor de auteur ‘journalist (name unknown)’ gezet. K. van Dalen-Oskam en S. van Dijk, ‘De Vaderlandsche
Letteroefeningen online! Nieuw onderzoeksperspectief: de contemporaine receptie van vergeten schrijfsters’,
in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 29 (2006), 3-18. 
4 Onduidelijk is nog of er een wisselwerking bestond tussen de staatkundige ontwikkelingen en eventuele
redactionele koerswijzigingen. Dit heeft als onontkoombaar nadeel dat de door mij getraceerde beeldvor-
ming niet direct valt terug te koppelen aan de machtspolitieke ontwikkeling en dat aan het argument mis-
schien te veel gewicht wordt toegekend. Vervolgonderzoek zou dat moeten uitwijzen.
5 In 1768 werd aan ‘vaderlandsche’ ‘nieuwe’ toegevoegd, daarna ‘hedendaagsche’ (1772), ‘algemeene’ (1779),
‘nieuwe algemeene’ (1786) en weer ‘algemeene’ (1791).
6 Johannes, De barometer van de smaak, 65-69.
7 Bijv.: J. Bout, ’t Merg van de historiën der martelaren: behelzende de voornaamste getuigenissen, schrikkelyke vonnis-
sen, stantvastige belydenissen, en wreede tormenten die dezelve geleden hebben (…): alles getrokken, uyt de groote Marte-
laars spiegel der doopsgezinden van Tilemans Jansz van Bragt. 3e dr. Amsterdam 1769. 
8 Tussen 1792-1795 was predikant Jacob Kantelaar een van de anonieme recensenten van de Letteroefeningen;
vgl. S. Vuyk, Jacob Kantelaar. Veelzijdig verlicht verliezer 1759-1821. Zwolle 2005, 61-63.
9 Vaderlandsche letteroefeningen i (1761). Voorberigt.
10 Johannes, De barometer, 188. 
11 Nieuwe algemeene v (1790), 364-368. De auteur, een telg uit een hugenootse familie die zich tot Brit had la-
ten naturaliseren en een positie verwierf als geestelijke in de anglicaanse kerk, overleed in 1788. In datzelfde
jaar verscheen de oorspronkelijke titel van het genoemde werk: A short account of the docrine and practices of the
Church of Rome: divested of all Controversy, and humbly recommended tot the perusal of alle good Catholics as well as Pro-
testant (Dublin, 1788).
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12 Algemeene v (1783), 320-322; Nieuwe algemeene iv (1789), 173-176. De vertalingen van de prekenbundels da-
teren uit 1783 en 1788. 
13 H. van Combrugge, ‘Emile en Sophie wisselen boeken uit. Lectuur en meisjesopvoeding bij Rousseau’, in:
Pedagogiek, jrg. 21, nr.1 (2001). Quiëtisten veroordeelden alle menselijke inspanning. Alleen door volledige
passiviteit zouden de gelovigen de volmaaktheid en de totale overgave aan God kunnen bereiken. In 1687
werd deze opvatting door paus Innocentius xi verboden.
14 Algemeene xix (1809), 1-9.
15 Algemeene iii (1793), 274-286, 320-331.
16 Algemeene vi (1784), 549-551.
17 Algemeene iii (1793), 103-104. 
18 In 1776 werden Caracciolo’s publicaties hier in het Frans geïntroduceerd door de katholieke uitgever Bar-
tholomeus Vlam: Polman, Katholiek Nederland, ii, 298-299.
19 L. Carraciolo, Brieven van paus Clemens XIV. 3 dln. Amsterdam 1777. i, Aan de lezer.
20 Idem, Beschrijving van het leven en de gevoelens van Paus Clemens XIV. Rotterdam 1778. Voorbericht.
21 De pauselijke verordening verscheen ook in Nederland: Breve van den paus Clemens XIV wegens de vernietigin-
ge der Societeyt Jesu. [z.p.] 1773. 
22 Hedendaagsche vi (1777), 504-512; 504-505.
23 Ibidem vi (1777), 176-182, 176. Het spectatoriale geschrift De Opmerker loofde Clemens xiv in dezelfde trant:
een ‘eerlyk man, een verlicht en gemaatigd godgeleerden, een waar wysgeer, een opregt christen, en waardig
den eersten zetel in de Christenheid te bekleeden. Wy durven dan dezen paus, niet alleen aan de geheele
roomschgezinde, maar zelfs aan de geheele protestantsche geestlykheid als een voorbeeld aanpryzen, dat
waardig is door alleen nagevolgd te worden’. De Opmerker v (1776), 74.
24 [E.M. Engelberts], Uitgeleezene gedagten van Paus Clemens XIV. Amsterdam 1779.
25 Algemeene ii (1780), 118-121.
26 Ibidem 433-436. Andere ‘pausberichten’: recensies n.a.v. Historie der Pausen. Amsterdam 1752-1768, van de
Schotse, tot het protestantisme bekeerde jezuïet Archibald Bower. Protestanten konden eruit leren onder
welke omstandigheden de Hervorming was opgekomen en waarom een terugkeer naar zuiverheid in de kerk
zo dringend was geweest. Katholieke geschriften tegen Bower negeerde het tijdschrift: Nieuwe i (1768), 51-57;
ii (1769), 12-16; n.a.v. Het begin en einde van de stoel van Romen. Leeuwarden 1769: Nieuwe ii (1769), 183; n.a.v. Het
Leven van Vigilius Paus te Rome. Amsterdam 1770: Nieuwe iv (1770), 101-104; n.a.v. Wat is de Paus? Nijmegen z.j:
Algemeene iv (1782), 408-410; n.a.v. Geschiedenis van het leven en de regering van Paus Leo den Tienden. Haarlem z.j.:
Algemeene xx (1810), 532-538. 
27 Vaderlandsche letteroefeningen ii (1762), 1-13; Idem iv (1764), 292-299; Nieuwe i (1768), 175-219; Het anti-jezuï-
etisme in de Letteroefeningen werd ook opgemerkt door: W. van den Berg, ‘The Vaderlandsche Letter-oefenin-
gen (1761-1771) and Tolerance’, in: M. Mat, Secularisation. Problèmes d’histoire du christianisme 13 (1984), 67-76. Er
kwamen in deze jaren veel meer anti-jezuïetische uitgaven uit dan uit het tijdschrift blijkt. Bijv. het uit het
Frans vertaalde: De snoode listen en bedriegereyen der thans vagebondeerende jesuiten ontdekt in de heimelyke samen-
spraaken van eenige van dezelven uit echte stukken verzameld. ’s-Gravenhage 1767; En: De waare oorsprong, schielyke
aanwas en onverhoedze val der Jesuiten: nevens echte berichten van hun wonderbaarlyk listige handel- en regeerwyze in
Paraguay […] waar bynog is gevoegd eene lugtige en openhartige confessie van de paters Jesuiten, aan de roomsgezinden
in Nederland en elders door Urbanus Catholicus. Utrecht 1767. De in dichtregels gegoten boodschap aan de Ne-
derlandse katholieken werd afgesloten met: ‘Maar ik Catholicus, beweer/Het onherstelbaar zinken/De Je-
suitische gruwelleer/Die over al moet stinken/Gelyk al ’t vuil van Romen/Moete in den afgrond stroomen/Op
dat men ’t leed, welk Satan deed/In eeuwigheid vergeet! (12). 
28 Voor Van Hardenveldts reputatie van ‘papenvreter’ o.a. diens De ontdekte wolf in den pot. Utrecht 1735; over
de Junipaniek van 1734 en de transsubstantiatieleer: Nieuwe iii (1770), 205-206. 
29 Hedendaagsche iii (1774), 276-277.
30 Hedendaagsche iii (1774), 188. Het verschijningsjaar van het ‘prentenboek’ en de auteur(s) bleven onver-
meld. (Waarschijnlijk niet overgeleverd). Het prentenboek werd ook geadverteerd in de Leidsche Courant van
9 februari 1774. Over de historische ontwikkeling van het anti-jezuïetisme in Duitsland: R. Healy, The Jesuit
Specter in Imperial Germany. Boston/Leiden 2003. 
31 Hedendaagsche vi (1777), 418-419. Oorspr. titel: Briefe über das Monchswesen, von einem Catholischen Pfarrer an
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einem Freund (1772; 2e dr. 1775, 4e dr. 1780-1781) [anoniem: toegeschr. aan Georg Michael La Roche]. Rec. in: De
Opmerker, nr. 114 (1774). Soortgelijke getuigenissen nam de Letteroefeningen soms ook op in anekdotevorm in
de rubriek ‘Mengelwerk’: bijv. ii (1773), 228-237.
32 Voltaire en de Republiek. Teksten van Voltaire over Holland en Hollanders. Keuze en vert.: J.P. van der Sterre. Am-
sterdam/Antwerpen 2006, 239.
33 Hedendaagsche vii (1778), 318.
34 Algemeene vaderlandsche letteroefeningen iv (1782), 286-289.
35 Algemeene iv (1782), 481-482; Nieuwe algemeene i (1786), 453-455; Nieuwe algemeene ii, 400-401.
36 Een Frans voorbeeld: [Anoniem], De gevallen levensloop van Mej. De St. Phale: Zynde een volkomen verhaal der
wonderbaare bekeering van een edele Fransche juffer, van de Roomsche tot de Gereformeerde religie; haare wegvoering
naar een klooster [...] benevens de verydeling van den bedekten handel van een Jesuït (1755). Amsterdam 1763. Vert. on-
bekend.
37 J.M. Miller, Siegwart; eene kloostergeschiedenis. 3 dln, 2 dr. Amsterdam 1778-1779. Vert. anoniem.
38 Idem, Siegwart: a monastic tale. (Trans. L. Hawkins). Londen 1806.
39 Siegwart i 1778, Voorrede. Rec. in: Algemeene i (1779), 330-331.
40 D. Diderot, De kloosterling. Haarlem 1798. In de narede wordt verklaard dat de roman zou ontstaan zijn uit
een schelmenstreek, op touw gezet door Diderot en F.M. Grimm om hun vriend, de markies de Croismare van
zijn landgoed in Normandië te doen terugkeren naar Parijs. De markies had zich eerder druk gemaakt over
een kloosterlinge die een proces tegen haar kloostergelofte verloren had. Diderot schreef hem nu fictieve
brieven waarin de kloosterlinge de markies om hulp en bescherming vroeg. Deze briefwisseling verwerkte
Diderot tot een roman. 
41 Diderot, De kloosterling, Voorbericht; in drie drukken. 
42 Algemeene i (1798), 189-192.
43 Idem xiii (1803), 621-623. Ook besproken: Amalia en Sternthal, eene kloostergeschiedenis. Rotterdam 1794, in:
Idem iv (1794), 133-135. 
44 Noch de brontekst noch de Nederlandse vert. bleek via de Nederlandse Centrale Catalogus te traceren. De
Franse vertaling, Agatha ou la Religieuse anglaise, traduit de l’anglais (1799) volgens de ncc ihE vert. door Loui-
se Alexandre Boutinon de Courcelles de Guibert, bleek eveneens nog onvindbaar. 
45 C. Wintermans, ‘Dutch Translations of English Novels, 1770-1829’, Cardiff Corvey: Reading the Romantic Text
7 (dec. 2001). Online: Internet (sept. 2006): <http://www.cf.ac/encap/corvey/articles/cc07-n05.html.>
46 Sturkenboom, Spectators van hartstocht, 295-358.
47 Tumbleson, Catholicism in the English Protestant imagination, 55.
48 Van dezelfde auteur: Geschichte der Jesuïeten in Baiern. München 1816.
49 Algemeene xx (1810), 270-272. (Alleen nog in een Duitse versie raadpleegbaar). 
50 Ook geconcludeerd in: Van de Sande, ‘Decadente monniken en nonnen’, 239-260.
51 M. Buisman, Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815 […]. Amsterdam [1960], passim.
52 E.M. Post, Het land, in brieven. Amsterdam 1788; dezelfde Voor eenzaamen. Amsterdam 1789, 200-226. Met
dank aan Peter Altena.
53 A. Loosjes, Pzn., Charlotte van Bourbon. Haarlem 1792. Voorwoord.
54 Van de Sande, ‘Decadente monniken en nonnen’, 239-260.
55 A.J.M. van Alkemade, Vrouwen XIX. Geschiedenis van negentien religieuze congregaties 1800-1850. ’s-Hertogen-
bosch 1966.
56 A. Sens, Mensaap, heiden, slaaf. Nederlandse visies op de wereld rond 1800. Den Haag 2001, 4.
57 R. Dekker, ‘Van ‘grand tour’ tot treur- en sukkelreis. Nederlandse reisverslagen van de 16e tot begin 19e
eeuw’, in: Opossum. Tijdschrift voor Historische en Kunstwetenschappen 4 (1994), 8-25; P.J. Buijnsters, Imaginaire
reisverhalen in Nederland gedurende de achttiende eeuw. Groningen 1969; A.J. Hanou, ‘Verlichte vrijheid. Over een
denkbeeld in imaginaire reizen’, in zijn: Nederlandse literatuur van de Verlichting (1670-1830). Nijmegen 2002, 73-
94, 264-267.
58 Zie volgende hoofdstuk.
59 Sens, Mensaap, heiden, slaaf, 6.
60 J. Meerman, Eenige berichten omtrent de Pruissische, Oostenryksche en Siciliaansche monarchiën […]. 4 dln. Den
Haag 1793-1794. Voorrede (1791).
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61 De Ned. ed. van Volkmanns Reis-boek noemt geen vertaler. Volgens Meerman was het Van Goens: R. de
Leeuw (red.), Herinneringen aan Italië […]. Zwolle 1984, 259-261; J. J. Volkmann, Reis-boek door Italiën […] nu ten
dienste der Hollanderen. 6 dln. Utrecht 1773-1774.
62 Voorrede van den Heer ***’ i-xxxiii; v-xxxiii. Vanaf p. 197 zou de vert. door een ander zijn overgenomen:
Volkmann, Reis-boek, deel 1 (1773).
63 A. Suran, ‘Protestantische Wahrnehmung der Katholischen Provence. Deutschsprachige Reiseberichte
aus der Zeit nach der Grossen Revolution’, in: Historisches Jahrbuch 123 (2003), 239-266.
64 Bisschop van Le Mans uit de vierde eeuw, wiens beenderen in 836 werden overgebracht naar Paderborn.
Volgens de overlevering vonden op zijn graf diverse wonderen plaats. Ook nu nog wordt in Paderborn de
dag van Liborius elk jaar op 23 juli gevierd.
65 H. Potter, Reize van Amsterdam, naar Hanau, door een groot gedeelte van Duitschland gedaan in den jare 1809. Am-
sterdam 1810, 148-157.
66 A. van der Willigen, Reize door Frankryk, in gemeenzame brieven, aan de uitgever. Haarlem 1805, 95. Dat bete-
kende niet dat binnen kerkmuren alles geoorloofd was. In Bordeaux bezichtigt Van der Willigen een kerk
waar hij een levensgroot Christusbeeld aantreft, behangen met allerlei fel gekleurde stoffen. Verstandige
geestelijken zouden dergelijke ‘gedrogtelijke poppen’ die aanleiding gaven tot spotternij, niet moeten dul-
den omdat ‘vooral onze eeuw zulke diergelijke verbeteringen, volstrekt noodzakelijk maakt’, 464-465.
67 J.H. Campe, Reisbeschryvingen voor de jeugd […]. 5 dln. Amsterdam 1786-1804; ii (1786), 232-243. Ook andere
jeugdboeken bevatten soortgelijke ambivalente informatie. Zo brengt de anonieme auteur van De jonge rei-
ziger door Nederland waardering op voor de versieringen van de kerk en de muziek als middelen om de weg
naar het hart openen. Hij zegt er echter meteen bij beslist niet de verdenking op zich te willen laden de ‘beel-
dendienst, of andere instellingen van Romen’ voor te staan: i (1789), 61-62.
68 De Vet, Pieter Rabus, 132.
69 Manning en Buijks, ‘Pieter Rabus en Rome’, 179-189.
70 Sens, Mensaap, heiden, slaaf, passim.
71 Boekzaal der geleerde wereld ii (1776), 288.
72 Sens, Mensaap, heiden, slaaf, 69-70.
73 Algemeene ix (1799), 22-25, 64-71, 105-110, 142-145. 
74 J.L. Ewald, Over volks-verlichting, haare grenzen en voordeelen. Amsterdam 1793, 116. De Europese beschavings-
geschiedenis geanalyseerd aan de hand van de tegenstelling katholicisme-protestantisme, zou in de negen-
tiende eeuw uitgroeien tot een vorm van apologetiek. mede n.a.v.: Napoléon Roussel, De katholieke en protes-
tantsche natiën onderling vergeleken uit het drieledig oogpunt van welvaren, verlichting en zedelijkheid. 2 dln.
Groningen 1856. Zie: Van der Zeijden, Katholieke identiteit, hfst. 6. 
75 Drury, ‘Anti-Catholicism in Germany, Britain, and the United States’, 98-131.
76 Vervolg citaat: ‘Het geheele sijstema van den roomschen stoel valt langzaamerhand in duigen; en zonder
aanspraak te maaken op meer scherpzinnigheid, mogen wij het waagen te voorspellen, dat, naar maate het
gebied der verdraagzaamheid zich verder uitstrekken zal, alles wat het licht schuwen moet ook allengs zal
verdwijnen, tot eindelijk het verschil tusschen roomschgezinden en protestanten geheel en al ophoudt’, in:
J. Townsend, Reize door Spanje gedaan in de jaaren MDCCLXXVI en MDCCLXXVII. 3 dln. Haarlem 1792-1793; i,
1792, 78-79. Over antipapisme in Engelse reisbeschrijvingen: Haydon, Anti-Catholicism, 26-27; J. Black, The Bri-
tish and the Grand Tour. Londen 1985, 189-203.
77 Het probleem lag volgens Carr op het niveau van de beeldvorming: de Ier was katholiek en kon daarom
niet ‘verlicht en goed’ zijn, zie: J. Carr, Reize door Ierland. Leeuwarden 1816, 227-247. 
78 Algemeene iii (1793), 214-220; 216. 
79 Algemeene iv (1794), 562-567.
80 De Leeuw, Herinneringen aan Italië.
81 Algemeene iv (1782), 219-225.
82 Algemeene iv (1794), 551-560.
83 Ibidem iv, 562-567.
84 H. Hendrix en T. Hoenselaars (red.), Vreemd volk. Beeldvorming over buitenlanders in de vroegmoderne tijd. Am-
sterdam 1998.
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85 A. Hanou, ‘De wereld van Cornelis de Bruyn (1652-1726/27)’, in zijn: Nederlandse literatuur van de Verlichting
(1670-1830), 27-34.
86 Hanou, ‘Cornelis de Bruyn’, 261.
87 G. M. A. Baretti, Reize door Engeland, Portugal, Spanje en Frankryk. 4 dln. Amsterdam/Harlingen 1773 (I); uhE

A journey from London to Genoa through England, Portugal, Spain and France (3e ed., Londen 1770).
88 ‘Voorrede van den Heer ***’ in: Volkmann, Reis-boek. i (1773). De Engelse predikant Sharp spande volgens
Van Goens de kroon. In zijn Letters about Italy [...] gaf hij zoveel voorbeelden van ‘’t wanstaltigst en ongeryms-
te bygeloof’ dat hij in de Engelse editie de verontschuldiging had moeten opnemen dat ‘men in de roomsche
landen al dat apenspel moest blyven dulden om het gemeen gene ergernis te geven’.
89 Volkmann, Reis-boek i (1773) lxxiii-lxxiv. Voorbericht.
90 ‘Daniël Radermachers “Bedenkingen over het reizen”. Met een reactie van Johan Meerman’, in: De Leeuw,
Herinneringen aan Italië, Bijlage 259-261.
91 P.W. Klein, ‘Johan Meerman. Conservatief aan de kantlijn’, in: M. Bruggeman [e.a.] (red.), Mensen van de
nieuwe tijd. Een liber amicorum voor A.Th. van Deursen. Amsterdam 1996, 399-413.
92 J. Meerman, Eenige berichten, 55, 65. 
93 Meerman, Eenige berichten. iv, 359.
94 Toch bevonden zich onder de priesters hier en daar wel lieden met een meer verdraagzame ‘liberale geest’.
Met een van hen ging Meerman in discussie over de mogelijkheid van een vereniging tussen de ‘roomsche
en protestantsche kerk’. Nog voor de reiziger zijn bezwaren kenbaar kon maken, viel de priester hem zelf al
in de rede met de tegenwerping: ‘Ja, die lastige historie van dien paus verhindert het’.
Meerman, Eenige berichten. iv, 321-328. 
95 Wetenschappen die een ‘navorschenden geest’ of ‘denkend vernuft’ vereisten, werden door de aangeno-
men geloofsleer aan banden gelegd. Niemand waagde het zijn ‘redekavelingen’ of ontdekkingen openbaar
te maken. Maar er was één positief effect: de wel toegestane ‘verbeeldingskracht’ maakte Italië tot het vader-
land van dichters, schilders en beeldhouwers, zie: F. Münter, Berichten van Napels en Sicilië: byeen verzameld op
eene reis, gedaan in de jaaren 1785 en 1786. 3 dln. Haarlem 1791-1792, iii, 129-130. 
96 C.M.J.B.M. Dupaty, Brieven over Italië, in het jaar 1785. 2 dln. Leiden 1800, ii, 209-210. 
97 N.A. van Rijneveld, Reize naar de Middelandsche Zee. 2 dln. Amsterdam 1803, ii, 345.
98 Ibidem, i, 7, 14.
99 A.F.F. von Kotzebue, Aangetekende byzonderheden myner reis van Lyfland naar Italië. 3 dln. Amsterdam 1805; i,
Voorrede, vi-viii.
100 Hedendaagsche iii (1774), 276-277. 
101 Ibidem. Exemplaren van het Antipapistisch Journaal waren niet voorhanden. Zeker is dat het nog in 1788
bekend was, maar daarna waarschijnlijk niet meer herdrukt; vgl. ook R. Arrenberg, Naamregister van de bekend-
ste en meest in gebruikzynde Nederduitsche boeken. Rotterdam 1788.
102 Hedendaagsche iii (1774), 396.
103 Idem ii (1773), 489-490.
104 F. de Vrye, Verdeedig schrift voor de Rooms Catholijken. Amsterdam 1774. 
105 F.L. van Stolberg, Reis door Duitschland, Zwitserland, Italië en Sicilië. 4 dln. Amsterdam 1772-1812; iii (1798-
1801), 275-279.
106 Op eerdere pagina’s brak Stolberg een lans voor het ‘harde’ monnikenleven. Zij die zich om gods wil oe-
fenden in zelfbeheersing en zich voegden naar de strenge voorschriften, waren ‘verre boven alle ligtzinnige
spotternij’ verheven. De Nederlandse vertaler waarschuwde de lezer echter deze opvatting niet te ‘gul’ over
te nemen, want zij riekte te veel naar een ‘monnikenmoreel’, een te verwerpen geestesgesteldheid die niet lan-
ger paste in de moderne samenleving. In plaats van zich op te sluiten in een ‘louter bespiegelend leven’ dien-
den de burgers zich nuttig te maken voor het algemeen belang; zie: Algemeene xii (1802), 64-71; 69.
107 Algemeene xvii (1807), 9-10.
108 Algemeene xx (1810), 577-579. 
109 Kloek, Mijnhardt, Blauwdrukken, 179-80.
110 P. Altena, ‘De autobiografie van een Delfts patriot. Over mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap
(1792) van Gerrit Paape’, in: Spektator 19 (1990), 11-34.
111 Algemeene iii (1781), 616-620; Algemeene iv (1782), 28-31.
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112 Idem iii (1781), 423.
113 Wolff en Deken, Economische Liedjes ii, 133-178, 163, 166.
114 Hedendaagsche iii (1774), 11-13; Van Rooden, Religieuze regimes, 78-120; 83.
115 Clemens, ‘De terugdringing’.
116 Nieuwe algemeene iv (1789), 404-405. Zelfde brochure ook bij: Clemens, ‘Confessie, kerk, natie en staat’,
145-175; 151.
117 Algemeene vii (1797), 249. Gesign. door: J. Hartog, Uit het leven van een tijdschrift. Algemeene Vaderlandsche
Letteroefeningen 1791-1811. Utrecht 1879, 480. [Overdruk uit De Gids, jrg. 43 (1879) dl 1-2]. 
118 Vaderlandsche letteroefeningen i (1761), 45-56.
119 Algemeene ix (1799), 434-440.
120 Algemeene xv (1805), 484-490.
121 F. Dobbrauski, Eeuwzang op het tweehonderjarig feest der Hervorming van Amsterdam. Amsterdam 1778; P.
Conradi, De Hervorming van Amsterdam. Amsterdam 1778.
122 J. Mobachius, Gedenkteken Opgericht ter herdenking van het Tweemaal Honderdjaarig tijdsgewricht, en jubel-
feest, der Reformatie. Amsterdam 1778. 
123 Algemeene vii (1778), 397-399.
124 Johannes, De barometer, 186-189.
125 ‘Brief over den oorsprong, voortgang en versterf der Hollandsche Jansenisten’, in: Vaderlandsche letter-
oefeningen v (1765), 177; korte rec. van een gedichtenbundeltje t.b.v. van ‘Catholyke Armkantooren en Gods-
huizen’, in: Hedendaagsche ii (1773), 185-186.
126 Algemeene ii (1780), 508-510. 
127 Van der Heijden, De dageraad, 26, 28.
128 Theeuwen, Pieter ’t Hoen, 317; Algemeene vi (1784), 548-549.
129 Algemeene iv (1782), 230. 
130 Van Sas, ‘Eigen en vreemd’, 147-149, 150.
131 Pamflet in 1780 gedrukt bij Izaac de Jongh in Amsterdam.
132 Kloek, Mijnhardt, Blauwdrukken, 209.
133 Algemeene viii (1798), 524-525; Ook besproken: ‘Nieuwe winter-avond gesprekken, tusschen twee boeren;
zynde de een van den gereformeerden, en de andere van den roomsch catholyken godsdienst, over godsdien-
stige, burgerlyke en huishoudelyke belangen in dezen tyd’ (1796) in: idem vii (1797), 31-32.
134 Vlgs. A. van den Berg. Uitvoerig over diens invloedrijke Verdediging van de zaak der hervormden Amster-
dam 1797, in het volgende hoofdstuk; zie: Algemeene vii (1797), 424-426.
135 Algemeene x (1800), 618-625.
136 Idem vii (1797), 424-426; Idem viii (1798), 64-66.
137 Van de Sande, ‘Beeldvorming over Noord-Brabant’, 95-108; Clemens, ‘De terugdringing’, 27-39.
138 Algemeene x (1800), 206-207; Idem xi (1801), 197-198; Idem xii (1802), 212.
139 Idem vii (1797), 307-311; Spaans, ‘Katholieken onder curatele’, 110-130. Ook was er aandacht voor histori-
sche (voorbeeld)figuren: ‘onvermengden lof’ gold voor de Rotterdamse priester Huibert Duifhuis (1531-1581).
Een waar ‘vaderlander’ die om zijn rekkelijke aard moest vluchten voor de inquisitie en na de pacificatie van
Gent hervormd predikant werd: Algemeene vii (1797), 287-298.
140 [P. Schouten], Overgang van Frans Voorhout, uit de gemeenschap der gereformeerden tot die der roomsch katholij-
ke kerk. Amsterdam/Alkmaar 1797. 
141 Algemeene v (1795), 509-510.
142 Algemeene viii (1798), 288-292.
143 N.a.v.: [P. Schouten], Overgang van Frans Voorhout Amsterdam 1798. (Algemeene viii (1798), 292-295. Schou-
tens latere weerwoord zou volgens de recensent de lezer zwak voorkomen, zeker in een tijd waarin de ‘oor-
deel- en uitlegkunde zoo ver gevorderd zyn’, maar de katholieke schrijver had nu eenmaal de plicht het ge-
zag van zijn kerk te gehoorzamen, in: Algemeene xi (1801), 339-314.
144 Ibidem, 656-658. De beschuldiging van den pastoor P. Schouten […] wederlegd, door afgodische daadzaaken, welke
heden ten dage in de roomsche kerk geooeffend worden. Amsterdam z.j. 
145 Ibidem, 295-298, 339-344, 652-655; Ibidem, 295-298. Vergelijkbaar negatief (‘vleiende taal en drogredenen’)
was een latere recensie n.a.v. Schoutens: Eenvoudige beantwoording over het bestaan van den godsdienst. Amster-
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dam 1801, in: Idem, xii (1802), 232-234. De periodiek sprak zich ook uit tegen het katholieke beroep op de apos-
tolische traditie n.a.v. de remonstrantse brochure Minagting der hervormden jeegens de overleeveringen (Rotter-
dam 1795), in: Idem, vi (1796), 100-101 en over een geschrift waarin de remonstrant G. Bruining de katholiek
B.S. Sinkel uitlegde waarom een vereniging van alle kerken niet mogelijk was, in: idem, viii (1798) 109-110.
Meer hierover in het volgende hoofdstuk.
146 De verdwijning van het anti-jezuïetisme uit de Letteroefeningen zegt uiteraard niet alles over het verdwij-
nen van dat element in het algemeen. Het kreeg onder meer een vervolg met het oudkatholieke geschrift
van W. van Os, De twee pauselijke brieven, of brevetten: ’t een van paus Clemens XIV, dat der jezuïetenorde vernietigd;
’t ander van Pius VII, dat de jezuïeten hersteld, tegen elkanderen vergeleken, en door de historie opgehelderd. Amsterdam
1805. Volgens de auteur moesten de Nederlandse katholieken het betreuren dat zij de bischoppelijke hiërar-
chie waren kwijtgeraakt door de woelingen van de jezuïeten. Met het herstel van de orde zou het moeilijk
worden hun godsdienst en goede zedenleer te bewaren; alles zou weer ten prooi staan aan de jezuïeten (76).
147 Algemeene viii (1798), 656-658.
148 ‘Welk een onderscheid met [...] de roomschgezinde inwoners van ons vaderland, die zich over zulke voor-
werpen [Liborius’ beenderen] schamen zouden! Hoe lief, eenvoudig en opwekkend is daar alles! Mijn vader-
land! Ja, hetwelk, hoe meer ik de wereld-beschouw, in mijn oogen zoo veel te sterker aanspraak op verlich-
ting krijgt, en zoo veel te meer verdient, naar mate die roem aan andere landen gegeven wordt, die waarlijk,
van nabij gezien, zulk eene bijzondere aanspraak op dezelve niet maken kunnen’, in: Potter, Reize van Amster-
dam (1810), 148-157.
149 Het compliment was indirect ook bestemd voor Nederlandse katholieken. Het boek was gedrukt met ap-
probatie van H.F. ten Hulscher; Algemeene xvi (1806), 110-111; Gezangen by den godsdienst. Op bekende zangwy-
zen. Ten gebruike der roomsch-catholyke kerke. Haarlem 1803, was een voorbeeld van hoe het niet moest. Een ge-
bruikt ‘straatdeuntje’ kwam de recensent ‘aanstotelyk’ voor, in: Idem xiii (1803), 305-307.
150 Gorris, J.G. Le Sage ten Broek, I, 267-305.
151 Johannes, De barometer, 148.

7

orthodox en verlicht gereformeerd antipapisme

1 Nederlandsche bibliotheek i (1774). Voorbericht. 
2 Jongenelen, ‘Betje Wolff als Dortsma’s dochter’, 129-140, 132; Johannes, De barometer, 134-139.
3 Nederlandsche bibliotheek ii (1774). Titelpagina.
4 Van de Classis van Schieland, zie: Nederlandsche bibliotheek iii (1775). Voorbericht. 
5 Johannes, De barometer, 135. 
6 Zo ontketende hij een polemiek over de plaats van de publieke kerk, de zogenoemde ‘socratische oorlog’
(1769-1780): Van der Wall, Socrates in de hemel?
7 Jongenelen, ‘Betje Wolff als Dortsma’s dochter’, 129-140; 130-131.
8 De advocaet der vaderlandsche kerk, of vrymoedige verdediger van derzelver grond-constitutie, hervormde leer, aenzien-
lyke bescherm-heren, regtzinnige leraers, en standvastige belyders. Tegen de beledigende geschriften van dezen tyd. 2 dln.
’s-Gravenhage 1771-1772. 
9 G. Groenhuis, ‘Calvinism and national consciousnes: the Dutch Republic as the New Israël’, in: A.C. Duke en
C.A Tamse (eds.), Britain and the Netherlands. Church and state since the Reformation. vii, Den Haag 1981, 118-133; 126.
10 Huisman, Neerlands Israël, 57.
11 Nederlandsche bibliotheek vii (1779), 46-52.
12 Nederlandsche bibliotheek vii (1779), 214-216. Ongenoegen wekten vooral Dobbrauski’s dichtregels: ‘Men
schimpt op monniken en paapen; En rukte met een dol gedruis; De geestelijkheid en overheden; Ondanks
traanen en gebeden; Met dolle woede van ’t stadhuis’. Bespreking Conradi, in: ibidem, 138-145.
13 A. Verbeek, ‘Een doopsgezind tijdschrift en haar gereformeerde tegenhanger. Deïsme en ongeloof in de 
Vaderlandsche letteroefeningen en in de Nederlandsche Bibliotheek’, in: Doopsgezinde bijdragen 26 (2000), 
137-152.
14 Nederlandsche bibliotheek i (1774), 256-263.
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15 Verbeek, ‘Een doopsgezind tijdschrift’, 137-152.
16 Een inktzwart beeld van het Vaticaan schetste de uitvoerige samenvatting van een op een Duits reisver-
slag gebaseerd ‘Staatkundig bericht aangaande Rome’. Dit gebied werd bestierd door zichzelf verrijkende
priesters en een onwetende paus die slechts werd gedreven door een ‘ongelofelijke zucht zichzelf te vereeu-
wigen; terwijl hij niets van kunst afwist, in: Nieuwe Nederlandsche bibliotheek iii (1783), 210-218. 
17 Nederlandsche bibliotheek vi (1778), 210-214.
18 Nederlandsche bibliotheek iii (1775), 115-116.
19 Nederlandsche bibliotheek iii (1775), 605-608. Dit wat de Engelsen zo mooi een barbed compliment noemen,
werd door de uitgever-vertaler van voornoemde levensbeschrijving van paus Clemens xiv prompt reclame-
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te hen dan nog hun verstandig voorbeeld na te volgen?, vgl. voorbericht van de vertaler, in: Beschrijving van
het leven en de gevoelens van paus Clemens XIV. Rotterdam 1778.
20 Nederlandsche bibliotheek xviii (1780), 419-423.
21 Van Sas, De metamorfose, 375.
22 Nieuwe Nederlandsche bibliotheek i (1781), 536-544.
23 Vuyk, Jacob Kantelaar.
24 Vuyk, Jacob Kantelaar, 23-30.
25 Van Sas, ‘De verbeelding en de macht. IJsbrand van Hamelsveld in het studiehuis der Restauratie’, in zijn:
De metamorfose, 255-263.
26 Johannes, De barometer, 9.
27 Vaderlandsche bibliotheek i (1789). Voorbericht.
28 Vuyk, Jacob Kantelaar, 33-34.
29 Vaderlandsche bibliotheek i (1789). Voorbericht.
30 Vaderlandsche bibliotheek vii (1795), 715; Nieuwe i (1797) 459.
31 J.P. de Bie, Het leven en werken van Petrus Hofstede. Rotterdam 1899, 480.
32 Ibidem, 480, zie ook: J. van den Berg, ‘Hervormden, dissenters en de patriottenbeweging’, in: Van der Zee,
Rosendaal, Thissen, (red.), 1787, 122-133.
33 Zoals het tijdschrift stelde n.a.v. het door haar voor de verstandelijke en zedelijke verlichting positief be-
vonden (en door de Letteroefeningen inhoudelijk zwaar bekritiseerde) Handboek van den christelijke godsdienst
van B. Overberg, in: Hedendaagsche vaderlandsche bibliotheek vi (1810), 393-394.
34 Vaderlandsche bibliotheek iii (1791), 364-365.
35 Nieuwe vaderlandsche bibliotheek vii (1803), 567-571, 570; Andere kloosterstukjes: ‘Merkwaardig voorbeeld van
kloosterlijke wreedheid in Spanje’, in: idem ii (1798), 382; ‘De domheid van eenen Spaansche monnik’, in: idem
i (1801), 719; ‘Voorbeeld van de weelde en dartelheid der geestelijken in de Middeleeuwen’, Vaderlandsche bi-
bliotheek vi (1794), 601; ‘Eene kloostergeschiedenis’, in: idem viii (1796), 189-192.
36 Vaderlandsche bibliotheek viii (1796), 596-599.
37 Clemens,’ De terugdringing’; 31. Vaderlandsche bibliotheek i (1789) 392-399.
38 Vaderlandsche bibliotheek iv (1792), 178-181.
39 Idem vii (1795), 178-180.
40 Idem vi (1794), 429-430.
41 Wie achter de initialen P.v.L. school is niet duidelijk, maar het geluid lijkt typisch dat van een patriotse
emigré. 
42 Margry, Teedere Quaesties, 117.
43 Vaderlandsche bibliotheek iv (1792), 596-599.
44 Ibidem, 598.
45 Ibidem iv (1792), 599.
46 H.F.J.M. van den Eerenbeemt, ‘Bernardus Bosch: Nutsfiguur, schrijver en politicus’, in: De Gids: nieuwe
vaderlansche letteroefeningen 134 (1971), 489-499.
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47 Van de Sande, ‘De Noordbrabantse katholieken en het Nut in de eerste helft van de negentiende eeuw. Van
participatie naar confrontatie’. In: W.W. Mijnhardt, A.J. Wichers, Om het algemeen volksgeluk. Twee eeuwen par-
ticulier initiatief 1784-1984. Edam 1984, 247-262.
48 Vaderlandsche bibliotheek vii (1795), 90-94; zie ook: ‘Over het karakter van Lorenzo Ricci, laatsten pater ge-
neraal van de orde der jesuïten’, in: idem ii (1790), 566-575; Nieuwe vaderlandsche bibliotheek ii (1798), 233-234 over
het anti-jezuïtisme van Montesquieu.
49 Nieuwe vaderlandsche bibliotheek i (1797), 622-624. 
50 Vaderlandsche bibliotheek vii (1795), 341.
51 Idem viii (1796), 10.
52 Welmeenende raadgever (1795), 153-160.
53 G.A. Steffens, Pieter Nieuwland en het evenwicht. Zwolle 1964, 83-85. Van der Heijden, De dageraad, 116-136.
54 Van der Heijden, De dageraad, 139. 
55 Nieuwe vaderlandsche bibliotheek i (1797), 283-285. 
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us. Zie: Polman, Katholiek Nederland ii, 274-276 en Van der Heijden, De dageraad, 272-315. 
57 Vaderlandsche bibliotheek vii (1795), 693-695.
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ford, G. Stadhouder, W. Somveen, C. Leenders, T.J. van den Broek, F. Meyer en T. van Toor) volgde een (anti-
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geren en daar in de toekomst last mee te krijgen.
59 Vaderlandsche bibliotheek viii (1796), 450-451.
60 W.H. den Ouden, Kerk onder patriottenbewind. Kerkelijke financiën en de Bataafse Republiek 1795-1801. Zoeter-
meer 1994, 78-80.
61 Den Ouden, Kerk onder patriottenbewind, 79.
62 R.A. Bosch, En nooit meer oude psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810. Zoetermeer 1996,
186-187.
63 Nieuwe vaderlandsche bibliotheek i (1797), 413-426.
64 Idem ii (1798), 255-260. Zie ook: idem, 213-215 en idem v, 242-250.
65 Nieuwe vaderlandsche bibliotheek i (1797), 6-7.
66 Vuyk, Uitdovende Verlichting, 135. 
67 S. Vuyk, De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1700-
1800). Amsterdam 1995.
68 Vuyk, De verdraagzame gemeente, 278-280. (Verkorte) titels van Sinkels twee pamfletten uit 1797: De weg der
vereeniging voor alle christenen geopend en Broederlijke onderhandeling over de geloofsvereeniging.
69 Nieuwe vaderlandsche bibliotheek i (1797), 101-107, 453.
70 Idem ii (1798), 20-21 en iii (1799), 255-256.
71 Vaderlandsche bibliotheek viii (1796), 450-451.
72 Nieuwe Vaderlandsche bibliotheek iv (1800), 83-85; 85.
73 Idem v (1801), 38-40. 
74 Ibidem, 41, 801-803.
75 Th. Clemens, ‘De Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen en de winnaar van de eerste prijsvraag’, in: Mijn-
hardt, Wichers, Om het algemeen volksgeluk, 221-230.
76 Vaderlandsche bibliotheek i (1789), 491-493.
77 Over P. Schouten, Meditatie over een deeltjen van het lijden van Jezus waar in iets over de natuurlijke gelijkheid der
menschen (Amsterdam 1796), in: Vaderlandsche bibliotheek viii (1796), 403-404.
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78 Nieuwe vaderlandsche bibliotheek vi (1802), 598-603. Rec. tegengeschriften, in: idem i (1797), 731-732; idem ii

(1798), 349-352 en idem iii (1799), 380. 
79 Heringa Ezn, Leerrede over het betamend gebruik der vrijheid. 
80 P. Schouten, Overgang van Frans Voorhout, 12-14. Citaat uit Heringa’s aanmerkingen bij zijn Leerrede over het
betamend gebruik der vrijheid (2e dr. Utrecht 1796), 54-55. Schouten herhaalde de aantijging tegen Heringa in
zijn Overgang van Frans Voorhout […] verdeedigd (Amsterdam 1800).
81 Algemeene vaderlandsche letteroefeningen xi (1801) 339-344; 343-344; zie ook: Nieuwe vaderlandsche bibliotheek i

(1797), 730.
82 P. Schouten, Proeve ter beantwoording dezer vraag: welke bewijzen zijn ’er voor het bestaan eener onfeilbare kerk?
Amsterdam 1802.
83 Nieuwe vaderlandsche bibliotheek vii (1803), 57-59.
84 Clemens, ‘De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’, 221-230.
85 B. Kruithof, ‘De deugdzame natie. Het burgerlijk beschavingsoffensief van de Maatschappij tot Nut van
’t Algemeen’, in: B. Kruithof, J. Noordman, P. de Rooy (red.), Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Inleiding;
bronnen; onderzoek. 2e dr. Nijmegen 1983, 371-385. 
86 Van Sas, De metamorfose, 97-128.
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Franse troepen. Het toneel tijdens de Bataafse vrijheid’, in: R.L. Erenstein (hoofdred.), Een theatergeschiedenis
der Nederlanden. Amsterdam 1996, 348-355.
3 De Nederlandsche bibliotheek iv (1775), 650. 
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9 W. Abrahamse, ‘“’t Zeeuwse bloet bijt vyerigh op het Speck”: Vlissingen ontzet. Maerten Frank Bestebens
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(1994), 181-189. 
10 Worp, Geschiedenis van het drama. ii (1908), 141-142.
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phof, De vrijheid van het toneel. Een studie naar de juridische beperkingen van de vrijheid van het toneel in Nederland
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12 Buisman, Tussen vroomheid en Verlichting, 157-187. In 1774 kwam er een houten gebouw voor in de plaats.

270

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 270



13 Kloek, Mijnhardt, Blauwdrukken, 505. 
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29 C. Busken Huet, Litterarische fantasien en kritieken. Dl. 24. Haarlem [1888], 202-247.
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32 Oorspr. titel: Melanie, ou La Religieuse (1770); Carlson, The French Theatre, 21-22, 103.
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44 [J.M. Miller], Siegwart. Treurspel. Amsterdam 1794 (Bew. n.h. Dts). Voorrede.
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heid. Zutphen 2003.
52 De Leeuwe, ‘De Amsterdamse Schouwburg wordt heropend’, 348-355.
53 Beide in 1795 te Amsterdam bij P.J. Uylenbroek uitgegeven.
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Het Roomsche beest. Illustratie L. Steversloot, Papekost, opgedist in Geuse schotelen, Leiden 1720, p. 123,
uba 060 3331.

p. 58
De roomse ‘biecht’. Illustratie: L. Steversloot, Papekost, opgedist in Geuse schotelen, Leiden 1720, p. 4, uba 060
3331.

p. 88
Patriotse gravure van R.M. van Goens, 1784. Overgenomen uit: J. Wille, De literator R.M. van Goens en zijn
kring. Zutphen 1937.

p. 90
Anoniem, Den door list en geweld aangevallen leeuw, 1780, Atlas van Stolk, nr. 4312 (1), Rotterdam.

p. 96
Anoniem, Vrijheids prent der Hedendaagsche Cantzel-Huzaren, 1786. gavure, Atlas van Stolk, nr. 4678,
Rotterdam.

p.97
Jan Verlem, patriot en uitgever met rozenkrans. Fragment uit: Vrijheids prent der Hedendaagsche Cantzel-
Huzaren, 1786.

p. 145
Titelblad Denis Diderot, De Kloosterling. Haarlem 1798, uba, 062 1131.

p. 148
Gravure Reinier Vinkeles, illustratie bij ‘Het Klooster’, in: E.M. Post, Voor eenzaamen. Amsterdam 1789, 
200-206, uba, og 63-2371.
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p. 174
Portret van paus Clemens xiv (1705-1774). Overgenomen uit: L.A. Caraccioli, Beschrijving van het leven en de
gevoelens van paus Clemens xiv. Rotterdam 1778, uba, 061 1261.

p. 205-206
Robert Muys, De kloosterkamer, negende scène uit: Melanie of de rampzalige kloosterdwang, 1770. Collectie
Rijksmuseum Amsterdam, Objectnummer: rp-p-1911-290.

p. 216
Illustratie Reinier Vinkeles bij: Denis Diderot, De Kloosterling. Haarlem 1798, uba, 062 1131.

p. 220
Illustratie Simon Fokke bij: Melanie, of de rampzalige kloosterdwang. Leiden 1770, uba, 061-4343.
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Jozefinisme 38

Jozephus; of de zegepraal des bygeloofs en der

aristocratie 211, 271

Junipaniek 36, 46, 87, 262

K

Kalff, G. 200,

Kantelaar, Jacob (1759-1821) 157, 178, 197,

261, 268, 277, 295

Karikaturen 22
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Katholieke kerk 14, 24-26, 32-33, 35, 38, 46,

48, 54, 81-82, 95, 111, 113-114, 119, 128, 152,

160, 162, 176-177, 190, 202, 222, 238, 243,

246, 248, 250, 259, 283-284, 286, 290 De

Katholieke Kerk verdedigd, tegen de beschuldi-

gingen van de sijnode der hervormden gemeen-

ten in Gelderland 190

Kerkelyke bibliotheek 22

Kerkelijk recht 26

Kerkgebouwen 27-28, 36, 116, 119, 125-126,

128, 132, 166, 198, 229-230, 233, 260

Kerkgeschiedenissen 21

Kerkorganisatie 23

Ketters 26, 28, 36, 125-126, 196, 244, 283

Kevelaer 184

Kinker, Johannes (1764-1845) 206, 208, 271,

278

Kloek, Joost 9, 10, 16, 17, 161, 234, 241, 243,

244, 252, 256, 261, 265, 266, 271, 273, 284,

288

De kloosterling 144, 145, 216, 233, 263, 277, 297

Klooster(s) 58-60, 92, 143-144, 146, 202, 210-

211, 213-214, 251, 263

Kluit, Adriaan (1735-1807) 28, 260, 278

Knuvelder, G.P.M. 235, 273, 289

Kok, Jacobus (...-1788) 60, 252, 260, 278

Konijnenburg, Jan (1757-1831) 111, 248

De Koopman 43, 52-53, 61, 237, 250, 275, 288

Koopmans, Jan 235

Koolhaas-Grosfeld, Eveline 92, 241, 256, 288,

289

Kort begrip der leerstukken en gebruikelykheden

der roomsche kerk 138, 182

Kotzebue, August Friedrich Ferdinand von

(1761-1819) 158, 265, 278

Krant(en) 8, 96

Kuiper, Jaques 117, 259, 289

L

Lafontaine, August (1758-1831) 223, 273

Het land in brieven 146, 263, 279

’s Lands pylaren vastgemaakt 180

Laster 21, 32, 142, 177, 247, 278

Laujon, Pierre (1727-1811) 210

Leemans, I. 58, 147, 251, 289

Leer, katholieke 23, 25, 142, 160, 168, 202

Leerboeken, katholieke 28, 253

Leerzaam vermaak, toneelsociëteit 215, 272,

295

Leeuwarden 117, 127

Lektuur bij het ontbijt en de thetafel 112, 152,

258, 275

Lennep, Jacob van (1774-1853) 206, 257, 283

Levenswyze en lotgevallen der Hollandsche

Emigranten 106

Lewis, Matthew (1775-1818) 114

Liedjes, antikatholieke 245

Limburg 19

Lipowsky, Felix Joseph (1764-1844) 146, 279

Den door list en geweld aangevallen leeuw 89-

90, 297

Literatuurbeschouwingen 83

Lissabon 38

Lodewijk xiv (1638-1715) 138, 200

Loosjes, Adriaan (1761-1818) 80, 146-147, 223,

235-238, 263, 273, 279, 284, 286

Loosjes, Cornelis (1723-1792) 137

Loosjes, Petrus (1735-1813) 137

Los, Willeke 70, 253

Loyola, Ignatius van (1491-1556) 125

Lublink de Jonge, Johannes (1736-1816) 43,

159, 280

Ludwig, Christina Sophia 183

Luther, Maarten (1483-1556) 48, 78-80, 226

Lutheranen 21, 27, 32, 128
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Luzac, Elie (1721-1796) 91-93, 99-100, 256,

279, 295

De lijdens geschiedenis van den zaligmaker en

zijner eerste navolgeren; nevens een beknopt

verhaal der vervolgingen, der protestantschen

belijderen van den christelijken godsdienst 176

M

Maastricht 189

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 185,

247, 269-270, 280, 283, 289

Marck, Frederik Adolf van der (1719-1800)

72, 75

Maria 26, 139, 146, 168, 208

Marmontel, Jean Francois (1723-1799) 44

Marijnen, H. Janssen 200, 270, 287

Maurits Lijnslager 235-236, 273, 279, 289

Maximiliaan iii, Jozef 146

Meerman, Johan (1753-1815) 149, 153-157,

210, 222, 263-265, 271, 279, 288, 292

Meersch, A.A. van der (1720-1792) 43, 111, 248

Melanie, of de rampzalige kloosterdwang 203-

204, 207-209, 212-213, 217-219, 221-222, 233,

271, 278, 297

Mennonieten 91, 94, 128, 137

Menno Simonsz. (1496-1561) 48

De Menschenvriend 44, 54, 102, 119-120, 249-

251, 257-259, 275

Merken, Lucretia Wilhelmina van (1721-

1789) 202

Meijer-Drees, M. 245, 247

Middeleeuwen 51, 61, 84, 92, 207, 243, 255,

268, 284, 288, 290

Middelwaert, Theodorus van 167

Midderigh, J.H. 123

Miller, Johann Martin (1750-1814) 143, 210,

263, 271

De minachting der hervormden jegens de overle-

vering welke de roomsche kerk aan het nieuwe

testament gelijk stelt 190

Mirakelen 46, 156

Mis, paapse 25, 28, 55, 104, 154, 260

Mobachius, Joachim (1699-1790) 163, 173,

266, 279

Moens, Petronella (1762-1843) 44, 119, 122-

123, 243, 254, 260, 286, 295

Mohammedanen 51

The Monk 144, 294

Monniken 26, 33, 36, 57-61, 81, 141-142, 147,

190, 207, 237, 251, 263, 267, 293, 295

Montenoy, Charles Palissot de (1730-1814)

139

Monvel, J.M. Boutet de (1745-1811) 203, 214,

272, 279

Moore, John (1761-1809) 154, 279

Münter, Frederik (1761-1830) 157, 265, 279

Muntinghe, Herman (1752-1824) 294

Muys, Nicolaas (1740-1802) 208, 271, 290

Muys, Robert (1742-1825) 204, 297

Mijne vrolyke wysgeerte in myne ballingschap

108, 258, 265, 279, 281

Mijnhardt, Wijnand 9, 10, 16, 17, 161, 234,

241, 243, 244, 248, 252, 256, 261, 265, 266, 269,

271, 273, 283, 284, 285, 287, 288, 290, 291, 292

N

Napoleon, Lodewijk 19, 116, 126

De Nassausche en Pruisische Courier 87, 94, 256,

275

Natie 7-13, 18, 27, 38, 43-44, 53, 58, 67-69, 71-

73, 77, 79-80, 83, 85-86, 92, 94, 97, 99, 112-

113, 120, 126, 128-129, 132, 135, 141, 149,

158, 162, 166, 172-173, 179, 229, 231, 235,

238, 241-242, 244-245, 252-253, 255, 259-260,

266, 270, 283, 285, 289, 293, 295-296
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Natiebesef 3, 7-8, 12, 25, 68, 76-77, 92, 103,

168, 225, 227, 232, 235, 253, 287

Natiegevoel 10, 62

Natiestaat 13, 18, 102-103, 225

Natievormers 10, 17, 225, 231

Natievorming 18-19, 43, 68, 101, 124, 248,

252-253, 284, 291, 294

Nationaal gemeenschapsgevoel 8

Nationaale Bataafsche courant 186

Nationaal besef 9-10, 13, 18-19, 23, 25, 56, 61,

135, 223, 286, 294

Nationalisme 8-9, 83, 227, 236, 241, 243, 255,

259, 261, 281, 292-293

Nationalisme, onderzoek 8, 236

Nationale communicatiegemeenschap 9,

17, 19, 21, 43, 225

Nationale kerk 10, 191

Nationale verbeelding 8

Nationale Vergadering 101, 110, 112, 116,

122, 123, 128, 139, 190, 218, 234

Nationale verzoening 9, 14, 43, 161

Nationale zelfbeeld 9

Natuurlyke historie van Holland 92, 256, 277

Nederlandsche bibliotheek 171, 178, 181, 197,

228, 231, 267-271, 275, 295

Nederlandse geloofsbelijdenis 25

De Nederlandsche criticus 43, 249-250, 275

De Nederlandsche spectator 50-51, 102, 249-

251, 257, 275

Neercassel, Johannes Baptista van (1625-

1686) 36, 247, 292

Negentiende eeuw 12-13, 61, 79, 121, 264,

270

Nieuwe spiegel der jeugd of Fransche tiranny 27,

37, 247

Nieuwenhuyzen, Martinus (1759-1793) 44

Nieuwland, Pieter (1764-1794) 187, 269, 290

Non(nen) 4, 26, 57, 108, 141, 143-144, 146-

147, 182, 199, 201, 203, 208-209, 212, 214,

237, 251, 263, 280, 291, 293, 297

Noot, H. van der (1735-1827) 107, 109, 229

Nozeman, Maria 208

Nuyens, W.F.J. 68, 252, 291, 296

Nijmegen 71, 74-75, 118

O

Ockers, Willem (1741-1782) 43

Ockerse, Willem Anthonie (1760-1826) 59,

79, 104, 254, 279, 294

Ollefen, Lieve van (1749-1816) 186

De Onderzoeker 43, 55-56, 250-251, 275

Ondeugden 91, 108, 121, 199, 232

Ongeloof 14, 45, 56, 149, 173, 175-177, 197,

267, 295

Ons verlost en juichend vaderland 167, 187

Het ontroerd Holland 36-37, 247, 279

Oostenrijk 47

Oostenrijkse Nederlanden 74, 105-106, 109,

142, 184, 258, 281

Oostenrijkse Successieoorlog 36, 89

Openbaringsgeloof 14, 212

De opkomst en bloei der Verenigde Nederlanden

60

De Opmerker 43, 55-56, 142, 249-252, 257, 262-

263, 275

Opstand, Nederlandse 15, 26, 76-77, 200,

226, 245, 250, 253, 285, 296

De opvoeding der meisjes 139

De onveranderlyke Santhorstsche

Geloofsbelydenis 49, 249, 296

Orangistische publicistiek 17, 127

Oranje, Willem van (1533-1584) 146

Orthodoxie 14, 35, 45, 49-50, 53, 63, 114, 138,

172, 182, 227, 251

Orthodoxe(n) 49, 222
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De Ouderwetse Nederlandsche patriot 86-87,

90, 93, 255-256, 276, 291

Oudkatholieke kerk 24, 36, 257, 267

Overberg, Bernhard Heinrich (1754-1826)

160, 268

Overdenkingen, bij gelegenheid van den over-

gang van den Grave F.L. van Stolberg tot de

roomsche kerk, allen onzijdigen christenen ter

ernstige overweging voorgesteld 159

P

Paape, Gerrit (1752-1803) 7, 73, 105, 109, 114,

121, 132, 161, 170, 180, 211, 241, 254, 258,

260, 265, 271, 278-279, 281, 292

Paapse stoutigheden 28, 29

Palm, J.H. van (1763-1840) 212

Pamflet(ten) 21, 26-27, 32, 36-37, 58, 70, 76,

79, 82, 85, 89, 93, 100, 105, 111, 118, 128,

191-192, 245-246, 253, 255, 259-260, 266,

269, 285, 288-289, 290

Papekost, opgedist in geuse schotelen 4, 11, 32,

34, 58, 146, 244, 246-247, 280, 289, 297

Papen 23, 36, 59, 85, 108

Papisten 23, 26, 51, 241, 250, 253

Pastoor(s) 28, 32, 46, 85, 123, 142, 164, 167-

168, 175, 184, 187, 189-190, 195-196, 219,

221, 236, 266, 269, 279-280

Patriottisme 60, 68, 99, 118, 183, 293

Patriottenbeweging 13, 67, 70, 75, 85, 93,

176, 219, 228, 242, 252, 255, 257, 268, 281,

285, 293

Patriottentijd 9, 18, 67-68, 98, 101, 103, 105,

127, 161, 228, 230, 235, 252-253, 255, 283, 287

Paulus, Pieter (1754-1796) 112, 259, 295

Paus 22-24, 38, 48, 56, 60, 70, 89, 97, 100, 110,

114, 117, 138-139, 141, 151-152, 154-156,

166, 168-170, 172, 213, 227, 229, 230, 236,

241, 265

Paus Clemens xiv (1705-1774) 140-141, 154,

162, 169, 174-178, 181, 197, 214, 232, 262,

267-268, 277-279, 297

Paus Pius vi (1717-1799) 154, 183, 184, 268

Paus Pius vii (1740-1823) 181

Pausdom 25, 33, 36, 48-50, 55, 78, 172, 254

Periodieken 43, 62, 76, 275

Persvrijheid 82, 105

Peterse, J.M. 91, 256, 291

Petsch, Johannes (1711-1795) 43, 248, 288

De Philantrope 54, 56, 57

De Philosooph 43, 250, 276

Piccolomini, Baptista 141, 279

Piemont 33

Plakkaten 29, 72-73, 98, 128

De Politieke Blixem 103, 276

Le Politique Hollandais 73, 89

De Politieke Kruyer 73, 77, 83, 241, 253, 255,

276

De Politieke Opmerker 103-104, 258, 276

De Politieke Praatmoer 87, 95, 257, 276

De Politieke Praatvaar 95

De Politieke Snapper 95

De Politieke Snapster 87, 95-97, 257, 276

Polman, P. 244, 247, 252, 262, 269, 291

Post, Elisabeth Maria (1755-1812) 146, 148,

263, 279, 297

De post naar den Neder-Rhyn 86, 98, 276

De post van den Neder-Rhyn 73, 93, 253, 276,

294

Portugal 38, 141, 156, 265, 277

Potter, Haeble (1768-1824) 150, 169, 264, 267,

279

Predikant(en) 24, 27-28, 35-36, 43, 49, 54, 58,

71, 78, 83, 95, 97, 104, 110, 122-123, 129, 131,

137, 141, 149-150, 153, 158, 162, 166, 172, 178,

180, 185, 190-191, 1923, 195-196, 198, 201,

209, 227, 241, 255, 260, 265-266, 294-295
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Pre(e)ke(n) 21, 27, 78, 104, 112, 138, 180, 187,

196, 242, 282

Prent(en) 22, 89, 96-98, 165, 208, 297

Priester(s) 26, 32, 36, 38, 53-54, 70, 83, 85, 107,

114, 118, 120, 125, 127, 131, 150-151, 158,

162, 167, 167, 187, 208, 217, 221, 227, 230,

248, 256, 265-266, 268, 277

Processie(s) 28, 37-38, 106-107, 109, 115-116,

131, 150, 201, 236, 244, 290

Pro Patria 37, 253, 294

Propaganda 8, 17, 26, 96, 176, 200, 227, 230

De Proselyt 158

Pruisen 47, 89, 180, 255, 288

Publieke kerk 27, 29, 73, 93, 125, 130, 166,

172, 178, 180, 189, 226, 228-229, 230, 267 zie

ook: Gereformeerde kerk(en)

R

Rabus, Pieter (1660-1702) 33, 38, 151-152,

246, 264, 282, 285, 287, 290, 295

Radcliffe, Ann (1764-1823) 144

Rampen 38, 248, 286

Rampenboeken 38

De rechten van den mensch in Vrankryk, geen

gewaande rechten in Nederland 128, 260, 278

Rechteren, gravin van 178

Recognitiegelden 28, 68, 73, 87, 93-94

Rede 14, 43, 46, 50, 53-54, 59, 62, 106, 160,

181, 183, 194-194, 226, 232-233, 236, 248,

265, 284

Redelijkheid 8, 18, 45, 54, 137, 165, 169, 192,

195, 231

Rees, Boudewijn van (1753-1825) 115, 124,

259, 279

Reformatie 15, 25-26, 39, 49, 226, 250, 253,

266, 279, 287, 284 Zie ook: Hervorming

Reisbeschrijving(en) 21, 61, 131, 132, 136,

149, 151, 154-157, 159, 169, 194, 210, 219,

232, 264

Reisbeschryvingen voor de jeugd 151, 264, 277

Reis door Duitschland, Zwitserland, Italië en

Sicilië 159, 265, 280

Reize door Engeland, Portugal, Spanje en

Frankryk 156, 265, 277

Reize door Frankryk 150, 264, 272, 280

Reize door Ierland 153, 264, 277

Reisboek door Italiën 149, 156

Reize door de majorij van ’s Hertogenbosch 130,

166, 193, 272, 278

Reize door Spanje 153, 264, 280

Reize naar de Middelandsche Zee 157, 265, 280

La religieuse, zie De kloosterling

Rellen 36, 165, 247

Relletjes 37, 87, 201

Remonstranten 15, 21, 27, 94-95, 111, 128,

172, 191, 248, 260, 269, 295

De Republikein 111, 258, 276

Republikeinsch speelreisje van Vrankryk naar

Holland 109, 121, 241, 254, 258, 279

Revolutie 13, 18, 44, 49, 68, 71, 74, 97, 99, 101,

103, 124-125, 187, 211-212, 228, 231, 242-

243, 252-253, 257-260, 281, 291-293

Rey, Marc Michel (1747-1778) 142

De Rhapsodist 43, 51, 54, 59-61, 250-252, 276

Riemsdijk, Willem Carel Pieter van 185-186,

196

Rivier, Simon 202, 270, 281

Roes, J. 14, 199, 243, 292

Rogge, Cornelis (1726-1806) 110-111, 258,

280

Rogier, L.J. 15, 37, 238, 243, 245, 247, 250, 273,

292

Roman(s) 21, 44, 58, 105, 108-109, 144, 147,

161, 169, 182-183, 210, 235, 238, 251, 258,

263, 273, 279, 283-284, 289

Romantiek 83-84, 249, 255, 281, 288
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Rome 5, 26, 28, 35-36, 43, 49, 56, 61, 77-78, 81,

100-114, 126, 132, 137, 139, 147, 151, 156, 167,

172, 182, 184, 188, 203, 207, 211, 218, 226, 236,

246, 248, 261, 268, 270, 287, 290-291

Rooden, Peter van 10, 13, 15, 241-242, 245-

246, 248, 251-252, 256-257, 259, 261, 266, 292

Roomsch-catholijke bibliotheek 170

Roomsch-katholiek gebeden-boek 170

Rooms-catholijke maatschappij ter bevordering

van godsdienstige wetenschap en goede zeden

voor het Koninkrijk der Nederlanden 196

Rooy, N. de 243, 292

Rosendaal, Joost 106, 242, 251, 253, 255, 257-

260, 268, 278, 281, 290, 292-293

Rousseau, J.J. (1712-1778) 207, 262, 283

De Rotterdamsche Hermes 33, 59, 246, 252, 285

Ruitenbeek, Henny 207, 271-272, 292

Rijn, L. van 186, 198

Rijneveld, N.A. van 157, 265, 280

S

Sacrament(en) 25, 33, 151, 195

Sage ten Broek, J.G. le (1775-1847) 17, 170,

196, 243, 267, 285

Said, Edward 62, 252

Salzburg 33

De ‘tsamensweringe Catalinae 200

Sande, Ton van de 13, 57, 147, 242, 247, 251,

253, 255, 261, 263, 266, 269, 269, 292-293

Sander, Jan 201, 280

Sas, Niek van 9-10, 13, 17, 19, 38, 101, 165,

234, 241-243, 245, 248, 252, 254-261, 266,

268, 270, 273, 281, 285, 288, 292-293

Scheiding kerk en staat 5, 8, 10, 44-45, 67,

101, 104, 110-112, 115, 118-119, 125-128,

130, 132, 135, 150, 159, 170, 183, 198, 225,

229, 231-232, 241

Schoolboekje 27

Schoolstrijd 21, 244, 254, 282

Schouten, Petrus (1745/6-1805) 167-168, 194-

196, 198, 232, 266, 269-270, 280

Schotten 11

Schutte, G.J. 75, 244, 248, 253, 255, 257, 259,

284, 293, 296

Selden, Catharine 144, 146

Sens, Angelie 152, 263-264, 294

Siegwart. Eine Klostergeschichte 143, 210

Siegwart. Eene Kloostergeschiedenis 263, 279

Simultaneum 28, 245, 290

Sinkel, Bernardus Severinus (ca. 1753-) 191-

192, 198, 267

De slachtoffers van kloosterdwang 212-213,

217-218, 272, 279

Smulpa(a)p(en) 26, 59-60

Socianen 175

Sociëteiten 9, 129

Sodomie 35, 247

Socrates 44, 248, 267, 295

Socratische oorlog 44, 267

Spanjaarden 26, 113, 166

Spanje 26-27, 52, 57, 73, 76-77, 82-83, 97, 126,

141, 153, 156, 200, 227, 244, 253, 264

Spectatoriale geschriften 5, 9, 18, 21, 43-45,

50, 55, 58, 60, 75, 78, 92, 102, 135, 142, 152,

161, 209, 225, 227-228, 233, 248-249, 251,

283, 286, 294

Spectators 44, 47-48, 51, 53-55, 59, 61-63, 111

Spiegel der Spaansche tiranny 26-27

Spreekwoord(en) 56, 154, 251, 279

Staatsregeling 17, 116, 120, 122, 124, 126, 189

Staatsvorming 18, 124

Stadhouder 7, 37, 69, 77, 85, 92, 105, 172, 269

Stadhouderlijk regime 17, 93

Stafford, J. 189, 269

Staring, A.C.W. (1767-1840) 243, 282

Statius Muller, Phillipus Lodovicus 43
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Stereotyperingen 29

Steversloot, Laurentius (1672-1736) 58, 280,

297

Stichtige christelijke overdenkingen over

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap 187

Stolberg, Frederik Leopold graaf van (1750-

1819) 159-160, 167, 265, 280

Stranger in Ireland 153

Sturkenboom, Dorothée 144, 242, 248-249,

251, 263, 294

Stijl, Simon (1731-1804) 60, 96

Of Superstition and Enthusiasm 56

Swart, K.W. 26, 244, 294

Swildens, Joan Hendrik (1745-1809) 72

Synode van Dordrecht 28-29, 181, 191

T

Tachtigjarige Oorlog, zie Opstand

Tafereel van gedenkschriften des christelyken

ouderdoms 139

Tafereelen uit het nonnenleven 146, 279

Telemachus 139

Theatermakers 22, 199

Theologische verhandelingen 21

Thorn, Poolse 32-33, 35, 200, 201

Tolerantie 14-16, 18, 25, 28, 33, 45, 67-68, 74,

102, 106, 112, 114, 156, 165, 183-184, 214-

215, 225, 242, 244, 249, 281, 286, 289, 293

Toneelstuk(ken) 21, 27, 33, 80, 169, 200-202,

206, 210-211, 215, 217, 221, 225, 232

Townsend, Joseph 153, 264, 280

Tractaten 76

Transsubstantiatie 54,151, 167

Trenchard, John (1662-1723) 51

Tumbleson, R.D. 12, 146, 242, 263, 294

Turk(en) 51, 102, 250

Turnbull de Mikker, William Pieter (1758-

1819) 95-96, 100

Twente 27, 116

Tijdschriften 9, 18-19, 21-22, 35, 70, 86, 99,

109, 152, 170, 179, 181, 194, 197, 211, 214,

225, 230-231, 244, 258, 284, 287, 295

Tijdschriftpers 13, 22, 39, 105

U

Uitbreiding van het onderwijs der roomsch

catholijke jeugd 194-195

Uitgeleezene gedagten van paus Clemens XIV

141, 262, 278, 279

Uitsluiting 14, 18, 45, 49, 53, 72, 74-75, 90,

99, 120, 123, 132, 170, 173, 191, 202, 226,

233-235

Unie van Utrecht 28, 222, 285

Utrechts dankoffer 192

Uylenbroek, Pieter Johannes (1784-1809)

209, 212-215, 272, 277-278

V

Vaderland 10, 37, 39, 44, 48, 50, 53, 68-70, 73-

74, 77-78, 82, 89, 91, 93, 95, 98-99, 102-103,

111, 114, 118-119, 122, 129, 141, 147, 162,

167, 179, 182, 185-188, 191, 195, 197, 199,

213, 217, 227, 230, 236, 241-245, 247-248,

252, 254-257, 260-261, 265, 267, 273, 276-

277, 279-282, 284-285, 286, 288, 291-292, 

295

De Vaderlander 52, 61, 250-251, 276
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