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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-
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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

53

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 53



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

61

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 61



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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