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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
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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
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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
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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.
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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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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-
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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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