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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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