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patriots antipapisme? 

de politieke publicistiek, ca. 1780-1787

Historici hebben vaak het voordeel dat ze kunnen voortbouwen op het werk van

voorgangers. Het antipapisme van de patriotten is in de historiografie echter

nauwelijks meer dan een voetnoot. Dit is niet verwonderlijk. De patriotten ver-

ruimden de carrièremogelijkheden van de katholieken, al was het dan alleen op

lager bestuurlijk niveau, en de Bataven schiepen met de door hen afgekondigde

scheiding van kerk en staat de eerste voorwaarden voor de katholieke emancipa-

tie. Toch is dit geen afdoende verklaring. Het lijkt ook te maken te hebben met de

preoccupaties van de geschiedschrijvers zelf, alsmede hun bronnenkeuze. In dit

hoofdstuk vormt de secundaire literatuur een leidraad bij de beantwoording van

de vraag op welke wijze de politieke patriottenbeweging het katholicisme, c.q. de

katholieken, inpaste in normatieve en politieke opvattingen over de natie en het

burgerschap.

de patriotten als helden van de tolerantie

In het patriottenonderzoek is lange tijd vooral gekeken naar de politiek in engere,

institutionele zin, bovendien vaak door een sterk ideologisch gekleurde bril. Zo had

Colenbrander, met zijn nationalistische kijk op de geschiedenis van Nederland,

voor een splijtzwam als het antipapisme weinig oog. In De patriottentijd signaleerde

hij de aanhoudende ‘oude antipapistische staar’ van de Hollandse burgerij. Hij

werkte die constatering zelfs vrij uitvoerig uit in een noot, maar oordeelde dat de

beweging de katholieken ten goede kwam omdat zij voor het eerst toegang kregen

tot de lagere ambten.1 Geyl bracht het onderwerp iets vaker ter sprake, maar – met-

een ook passend in zijn kritiek op Colenbranders waardering voor de rol van de

Oranjes – uitsluitend als natuurlijk ingrediënt van de oranjepropaganda.2 Na his-

torici als Colenbrander, die de patriotten afschilderden als stromannen van de Fran-

sen, legde de geschiedschrijving zich lange tijd toe op de rehabilitatie van de pa-

triotten.3 Daarbinnen bestond voor het antipapisme geen ruimte. Ook binnen het

waarderend perspectief van de laat negentiende-eeuwse katholieke geschiedvisie,
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waarvan de ideologische doelstelling was de katholieken een eigen identiteit en

daarmee een volwaardige rol in het proces van natievorming te geven, lag de na-

druk op een eventuele keerzijde niet voor de hand.4

In een uitvoerig artikel uit 1880 van W.J.F. Nuyens (1823-1894), geestelijk va-

der van de katholieke tegenhanger van de protestants-culturele ‘identiteitspoli-

tiek’, kregen de patriotten de eer de eerste emancipators van de katholieken te zijn.5

In zijn proefschrift uit 1947, waarin hij de patriottentijd als de ‘dageraad’ van de

katholieke emancipatie voorstelde, herhaalde Van der Heijden dit perspectief. Ter-

wijl hij het antipapisme van de orangisten beneden alle peil noemde, prees hij de

patriotten voor hun aandeel in de toenemende tolerantie.6 De titel van het hoofd-

stuk over de periode 1771-1785 in Polmans Katholiek Nederland in de achttiende eeuw

(1966) stelde opnieuw: ‘Patriottisme en tolerantie. De winst der katholieken’.7 Dit

perspectief is overigens niet exclusief katholiek. Ook volgens Otto de Jong, auteur

van het standaardwerk Nederlandse kerkgeschiedenis (1978), was er in de jaren tachtig

van de achttiende eeuw sprake van een ‘beginnende tolerantie’. De Staten van 

Holland gingen hierin de andere gewesten voor. In 1785 stelden zij de katholieke

armenzorg vrij van belasting op levensbehoeften en schaften in 1786 en 1787 de

recognitiegelden af. Verschillende stadsbesturen gingen ertoe over lagere ambten

voor alle gezindten open te stellen, terwijl incidenteel toestemming tot kerkbouw

werd verleend.8

In alle genoemde studies wordt de mate van tolerantie voornamelijk afge-

meten aan het aantal door verschillende overheden getroffen maatregelen ter

versoepeling van de antikatholieke wetgeving. De moderne geschiedschrijving

hanteert een breder perspectief en maakt ook meer gebruik van cultureel-literaire

bronnen.

volwaardig moreel burgerschap?

De laatste jaren is het tijdvak 1780-1787 vooral bestudeerd vanuit het conceptuele

kader van het culturele natiebesef en het daaraan verbonden morele burgerschap.

De moderne opvatting heeft oog voor de grote verschillen tussen de patriotten on-

derling en uiteraard ook die tussen hen en de orangisten, maar ziet in de politise-

ring die plaatsvond tijdens de patriotse revolutie één krachtig gemeenschappelijk

kenmerk. Alle betrokkenen verklaarden het vergroten van de loyaliteit aan de na-

tie tot de kern van hun ideologie.9 Zij achtten het vaderland economisch, sociaal,

cultureel en politiek vervallen en maanden hun medeburgers de Gouden Eeuw tot

voorbeeld te nemen. Deze gemeenschappelijke ambitie het vaderland te willen red-
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den blijkt ook uit het feit dat zowel tegen- als voorstanders van de stadhouder zich

tooiden met de naam patriotten; de laatsten onderscheidden zich van de eersten

door er ‘ware’ of ‘ouderwetse’ voor te zetten. Beide kampen vonden elkaar in een

nieuwe notie van burgerschap. Dat was nieuw, omdat het begrip ‘burger’ daarvoor

bijna altijd verwees naar de politiek-juridische status van de bewoners van de stad,

en dan alleen naar degenen die via geboorte, schenking of koop het burgerrecht

hadden verkregen. Dat laatste was vereist om te kunnen toetreden tot de gilden,

openbare ambten te kunnen uitoefenen, en om aanspraak te kunnen maken op po-

litieke rechten en de armenzorg. In de loop van de achttiende eeuw verbreedde het

burgerbegrip zich tot een ideëel concept, en kreeg een morele invulling via oud-

vaderlandse en door de Verlichting geïnspireerde waarden.10 Binnen de politieke

context drongen twee daarvan op de voorgrond: liefde voor het vaderland en gods-

dienstbeoefening. De consensus hierover valt in de bronnen letterlijk terug te le-

zen. Zo schreef de patriotse Leydse Courant in 1785:

Liefde voor het vaderland; naast de beoeffening van de godsdienst, een

der hoofdpligten van een goed burger zynde, is thands meer dan ooit, de

algemeene uitroep.11

Het op vaderlandsliefde en godsdienst gebaseerde moreel burgerschap werd niet al-

leen van toepassing geacht op degenen die daadwerkelijk in de politiek participeer-

den, maar ook op hen die daarvan gedeeltelijk of geheel waren uitgesloten.12 Dus

niet, zoals voorheen, alleen de lidmaten van de gereformeerde kerk. Vaderlandse

burgers waren alle landgenoten van alle kerkelijke gezindten.13 Onderzoekers

spreken dan ook van inclusief burgerschap: in de morele betekenis van het woord

burger waren de katholieken (en joden en vrouwen) nadrukkelijk inbegrepen. In

een Vaderlandsch dichtstuk (1786) van de patriotsgezinde Elizabeth Wolff-Bekker

heette het: ‘Nu zijn wij protestantsch, noch roomsch; nu zijn we burgers’.14 Bij de

patriotten hield dit tevens een politieke keuze tegen Willem v in. De orangistische

interpretatie van het vaderlandse burgerschap kwam de patriotse zeer nabij: ook in

de stadhoudersgezinde voorstelling van de natie ‘leefde rooms en onrooms […] in

handel en wandel als een vaderlandse broeder’.15 In genootschappen, intellectuele

denktanks die via debatten, prijsvragen en literaire bijdragen over deugdconcep-

ten en burgerschap, een flinke push wilden geven aan de opbouw van een verlichte

en beschaafde maatschappij, lijken katholieken eveneens te zijn verwelkomd als ge-

lijkwaardige burgers. In haar onderzoek naar de letterkundige genootschappen

(1750-1800), wijdde Marleen de Vries een apart hoofdstuk aan de beschavende in-

vloed die werd toegekend aan religie. Zij omschrijft de christelijke moraal van ‘haar’
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genootschappers als principieel interconfessioneel en consequent tolerant, be-

halve ten aanzien van de joden, die daarom eigen genootschappen hadden. Voor het

overige zouden de specifieke leerstellingen van de verschillende denominaties be-

wust zijn genegeerd ten gunste van de alles overkoepelende doelstelling van bescha-

ving.16 Willeke Los maakte studie van de nieuwe notie van het burgerschap vanuit

het perspectief van de pedagogiek. Bij één auteur, een (anonieme) deelnemer aan

een prijsvraag over opvoeding in 1763 uitgeschreven door de Haarlemse Maatschap-

pij der Wetenschappen, signaleerde zij de uitdrukkelijke ambitie om katholieke

kinderen gelijke kansen te geven. Ook zij hadden een goede opvoeding nodig om

zich te kunnen ontwikkelen tot burgers, nuttig voor het lieve vaderland. Hoewel

de opvoedingsadviezen met het katholicisme in tegenspraak bleken, is het feit dat

dit door de jury serieus werd bekritiseerd veelzeggend.17

Vermoedelijk is het voortvarende optreden van de Utrechtse aartspriester Hen-

ricus Berendtzen van groot belang geweest voor de acceptatie van de katholieken

als trouwe vaderlanders. Hij was gedurende de jaren 1769-1777 partij in een lang-

slepende procedure voor het gerecht van Utrecht. In 1768 besloot de magistraat van

die stad dat de priesters een eed van trouw aan de burgerlijke overheid moesten

zweren. Degenen die zich aan de betreffende – uit 1730 daterende – resolutie inder-

daad onderwierpen, werden geschoffeerd door de Utrechtse advocaat Joan van

Heydendaal. Deze beweerde dat zij ‘meinedige lorredraeyers’ waren omdat zij de

oppermacht van de paus en diens suprematie over wereldlijke staten erkenden en

tegelijkertijd bij hun ambtsaanvaarding onder ede het tegenovergestelde verklaar-

den.18 In een anoniem pamflet verdedigde Berendtzen dat ook rooms-katholieken

echte Batavieren en rechtgeaarde vaderlanders konden zijn, omdat het burgerlijk

gezag niets van hen vroeg dat niet met hun trouw aan het pauselijk gezag viel te ver-

enigen. Later zou dit ook de redeneertrant zijn van de patriotten.19

Met de opkomst van de patriottenbeweging leek voor de katholieken de tijd

waarin zij doorgingen voor onbetrouwbare onderdanen definitief ten einde. De

patriotten hanteerden een algemeen christelijke retoriek, waarin ook hun ka-

tholieke achterban zich goed kon vinden.20 De katholieken mochten aanspraak

maken op de titel van vaderlandse burger. Toch geeft dat niet aan hoever de ideo-

logische acceptatie precies reikte. Om een deugdzaam vaderlander te zijn, moest

men de ‘ware’ godsdienst aanhangen. Maar wat dat dan precies was, en of ook het

katholicisme eronder viel – met alles erop en eraan of slechts ten dele –, daarover

was nog volop discussie. Dit morele vraagstuk was bij uitstek het werkterrein van

de culturele pers, terwijl het een enkele keer ook aan bod kwam in tijdschriften

met een meer politieke inhoud. Het is waarschijnlijk niet toevallig dat dit ge-

beurde in een aflevering van Vaderlandsche Verhandelingen uit 1787, op de valreep van
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de revolutie. Met het terugkijken op de gebeurtenissen bleek de patriotse blik op

de katholieken toch wat genuanceerder en – ongetwijfeld uit opportunisme – weer

dichter bij het traditioneel gereformeerde standpunt te liggen. De auteur van de

Vaderlandsche Verhandelingen hekelde een niet nader genoemde predikant die de al-

lesbehalve controversiële opvatting verkondigde dat het vaderlanderschap geba-

seerd moest zijn op een van alle menselijke instellingen en van alle verkeerde be-

grippen gezuiverde godsdienst. Als dat zo was, meende de journalist, dan konden

de katholieken nooit het voorrecht genieten ‘mede arbeiders’ te zijn aan het ‘ge-

luk der natie’. Ondanks zijn kritiek op het oranjestandpunt moest er dus ook wat

de patriot zelf betreft een flinke scheut water bij de wijn gedaan worden. Hij gaf

ook zelf toe de ‘hervormde belydenis’ de beste te vinden. Die superieure houding

blijkt de grondslag van zijn pleidooi katholieken wel als vaderlanders, maar (nog)

niet als gelijken te accepteren. ‘Dolende broeders’ waren zij voor hem, maar als zij,

met al hun ‘dwalingen van het verstand’ konden rekenen op de barmhartigheid

van God, konden protestanten achterblijven?21

patriotse publicisten en 

het onvolwaardig juridisch burgerschap van de katholieken

Het bovenstaande voorbeeld illustreert de paradox waartoe het nieuwe patriotse bur-

gerschapsideaal kon leiden. Aan de ene kant promoveerde het de katholieken tot na-

tiegenoten. Aan de andere kant gaf het meer gewicht aan de oude gedachte dat hun

vroomheid van een lagere orde was. Deze trend zette na 1787 door, en in nog veel

sterkere mate na 1795. In de tachtiger jaren kwam de ambivalente houding van de

patriotten tegenover de katholieken vooral tot uiting in de praktische politiek. De

politieke vernieuwers wilden het moreel burgerschap omzetten in concrete burger-

rechten. Die vielen tot dan toe bijna volledig toe aan de gereformeerden, al was deze

exclusiviteit niet overal in de Republiek een wet van Meden en Perzen.

Amsterdam nam een bijzondere positie in. Daar was het burgerrecht voor ie-

dereen toegankelijk, maar leverde niet iedereen dezelfde voorrechten op.22 Een lan-

delijk overzicht van de uiteenlopende lokale regelgeving ontbreekt vooralsnog,

maar naar het zich laat aanzien hing de coulantie vaak af van de economische po-

sitie van de stad. De behoefte aan bepaalde vakmensen gaf nogal eens de doorslag,

vooral vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw. Zo ging in 1692 het stads-

bestuur van Zwolle ertoe over om alle katholieken tot het burgerschap toe te la-

ten die al jarenlang in het gilde waren opgenomen zonder dat zij het burgerrecht

bezaten.23 In Nijmegen, waar zo’n zestig procent van de bevolking katholiek was,
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kon deze groep krachtens een resolutie uit 1721 burgerrechten verwerven, even-

eens mits men een beroep uitoefende dat nuttig was voor de gemeenschap. Men

was echter uitgesloten van de stedelijke armoedevoorziening, de zogeheten gods-

huizen.24 Ook in andere steden golden voor het verkrijgen van het burgerrecht be-

perkende voorwaarden. In de Utrechtse steden was het alleen weggelegd voor de-

genen die van burgers afstamden. Wanneer het burgerrecht aan katholieken werd

verleend – soms wegens bijzondere verdiensten via schenking –, dan moesten ze

leges betalen, of kregen geen automatisch recht op toetreding tot alle gilden. 25 In

Den Bosch waren de mogelijkheden ruimer. Daar rekende men tot de burgers al-

len die in de stad geboren en gedoopt waren.26 In geen enkele stad echter gaf het

burgerrecht toegang tot de hogere ambten.

De patriotse wens om aan het vaderlanderschap van de katholieken ook juri-

dische consequenties te verbinden was een van de kwesties die patriotten en oran-

gisten verdeeld hielden. Het groeide uit tot een belangrijk twistpunt, zeker nadat

Willem v in 1783, aansluitend bij de protectionistische bezwaren van de gilden, een

pleidooi hield voor de uitsluiting van de katholieken van alle overheidsambten.

Een storm van vlammende protesten in de patriotse pers brak los. Opinieleider 

Pieter ’t Hoen, baseerde zijn argument tegen de uitsluiting op vaderlandsliefde:

in een tyd, waarin men allen die de natie uitmaken moet aanmoedigen

door verhevene en vaderlandsche gevoelens in te boezemen; waarom zou

men een zoo aanmerkelyk gedeelte daar van in een staat van laagheid

houden, die nergens toe dienen kan dan om van hun, Ingezetenen zon-

der kragt en zonder vaderlands-liefde te maken? [...] Laten de staatkun-

dige inrigtingen dienen om de menschen te vereenigen en niet om hen

te verdelen! En dat voor al de vertegenwoordigers des volks naar den

schuilhoek der vooroordelen wech zenden alle die crimineele wetboeken

[de antikatholieke plakkaten], welken alleen die kenmerken van domme

barbaarsheid der wetgevers met zig dragen. 27

De patriotten pleitten dan wel voor de openstelling van de bestuurlijke functies,

slechts een minderheid trok de gelijkheid tot het uiterste door. Frederik Adolf van

der Marck was in 1783 de eerste die de volledige gelijkberechtiging van de katho-

lieken als politieke doelstelling declameerde. Ook Joan Hendrik Swildens vond dat

voor de volle honderd procent aan de politieke ambities van de katholieken tege-

moet moest worden gekomen. Echter niet zoals Van der Marck op wijsgerige, maar

op historische en economische gronden. In de Grondwettige herstelling van Neerlands

staatswezen (1784-1786), waarin volkssoevereiniteit en een verenigd bestuur werden
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bepleit, nam hij een apart hoofdstuk op over de ‘Staat van de verschillende gezind-

heden’. Het was gebaseerd op ‘Sur le Catholicisme’, van Antoine Marie Cérisier, dat

in 1782 was gepubliceerd in het weekblad Le Politique Hollandais. Daarin werd krach-

tig stelling genomen tegen het plunderen van katholieke kerken, de praktijk van

de recognitiegelden, de nog geldende plakkaten en het taboe op gemengde huwe-

lijken. De katholieken hadden op grond van hun bewezen diensten voor het va-

derland tijdens de oorlog tegen Spanje een ‘onbetwistbare aanspraak op burger-

rechten’.28 Het was in het belang van het vaderland naar hun grieven te luisteren,

want: ‘burgers, die onder hunne waerde vernederd zyn, zullen weinig deel neemen

in het lot van den staat’.29 Gerrit Paape bepleitte eveneens volledige gelijkberech-

tiging. De Delftse patriot zag daartoe noch staatsrechtelijke, noch morele bezwa-

ren. Het katholicisme achtte hij niet in strijd met de grondbeginselen van de na-

tie; de katholieken konden volgens hun geloofsleer zonder meer aan haar wetten

en voorwaarden voldoen.30 Intussen bleef hij echter wel voorstander van de in-

standhouding van de bevoorrechte positie van de gereformeerde kerk. Over deze

kwestie bestond onder patriotten nagenoeg geen verschil van inzicht. In augus-

tus 1786 kreeg het standpunt een formele bevestiging met de Acte van Verbintenis.

Daarin betuigden de Amsterdamse ‘vaderlandsche regenten’ naar Utrechts voor-

beeld geen andere bedoeling te hebben dan

den ware christelijken gereformeerden godsdienst, zoals dezelve in de

publieke kerken dezer landen geleerd wordt, welke wij benevens de bur-

gerlijke vrijheid houden voor de onschatbare vastigheden van Neerlands

staatsgebouw, met allen ijver, ernst en nadruk te handhaven, zonder

mede te werken of te gedogen, dat de gronden van dien godsdienst wor-

den ondermijnd, behoudens nogthans een billijke vrijheid van gods-

dienstbeoeffening voor andere gezindheden.31

De meeste patriotten vonden dat de katholieken van de hogere ambten uitgeslo-

ten moesten blijven. Jan Christiaan Hespe en Pieter ’t Hoen, redacteur van respec-

tievelijk De Politieke Kruyer en De Post van den Neder-Rhijn, voerden aanhoudend cam-

pagne voor de openstelling van de politieke en bestuurlijke functies. Voor de

hogere posten hielden zij echter onverkort vast aan de handhaving van de bevoor-

rechting van de leden van de publieke kerk.32 Kortstondig wekte ’t Hoen echter de

indruk ‘alle kluisters’ te willen verbreken. Dat was in december 1784, net toen de

katholieke keizer, Jozef ii, wiens tolerante beleid ten aanzien van de protestanten

door ’t Hoen steeds bejubeld was als voorbeeld van de overal in Europa toene-

mende religieuze verdraagzaamheid, de vaarroute naar Antwerpen dreigde te

73

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 73



openen en de Republiek aan te vallen. ’t Hoen bedacht een plan voor een inval in

de Oostenrijkse Nederlanden. Nu verklaarde de journalist krachtiger dan tevoren

een voorstander te zijn van een ruimhartige gelijkberechtiging van de katholie-

ken, mits zij zich als loyale vaderlanders aansloten bij de burgerwapening en de

wapens wilden opnemen tegen de roomse Jozef ii.33

Naast politiek profijt speelde bij het patriotse streven om de positie van de ka-

tholieken te versterken, ook het argument dat het economisch belang gebaat was

bij meer tolerantie. Een in 1781 in Deventer bijeengeroepen onderzoekscommis-

sie naar de toekenning van burgerrechten aan de katholieken werd niet ingesteld

omwille van het gelijkheidsbeginsel, maar om de kwakkelende economie vlot te

trekken. In het patriotse concept-regeringsreglement (1786) nam men een bepaling

op om katholieken en doopsgezinden onderling gelijk te stellen. De patriotten wa-

ren hierbij geïnspireerd door het verzet van de amerikanen tegen Groot-Brittan-

nië en de exclusieve positie van de Anglicaanse kerk, vormgegeven in de bepalin-

gen van godsdienstvrijheid in de Onafhankelijksverklaring en in de Pennsylvania

Bill of Rights. De gilden, die voor staatkundige vernieuwing waren en aanvanke-

lijk steun hadden gegeven aan de patriotten, schrokken voor economische concur-

rentie als een logische consequentie van de burgerlijke gelijkstelling terug en lie-

pen prompt over naar de prinsgezinde oppositie.34 Ook in Nijmegen ketste een in

1785 ingediende aanvraag voor het burgerrecht van alle katholieke stadsbewoners

af op tegenwerking van de gilden.35 In Zwolle haalde het besluit om burgerschaps-

aanvragen van katholieken even makkelijk te maken als die voor gereformeerden

het wel, maar ook daar bepaalden de gilden de mate van toelating.36 In de praktijk

fungeerde het antipapisme met andere woorden ook als verdedigingsmechanisme

van de gevestigde burgerij om haar economische belangen veilig te stellen.

Politiek antipapisme en propagandistische motieven

Voor functies op hoger bestuurlijk niveau bleef het op politieke uitsluiting geba-

seerde antipapisme onverminderd voortbestaan. De bedoeling van de patriotten

was, zoals de eerder geciteerde auteur van Vaderlandsche Verhandelingen na afloop van

de revolutie in 1787 nog eens stelde, de ‘roomsgezinden, welke mede burgers zyn’

en ‘welke het zelve belang hebben in het heil van ’t vaderland […]’ meer invloed

te laten hebben op ‘hunne en onze vertegenwoordigers, en op de representative,

regeringsvorm’. Het ging om een constitutionele verandering. Het was nooit de

intentie geweest de ‘roomsgezinden tot openbare bedieningen te bevorderen

waartoe zy zelve wel weten niet bevoegt te zyn’.37
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Het is goed mogelijk dat de patriotten hun ideaal van volledige gelijkberech-

tiging lieten varen omdat zij zowel de volksgunst probeerden te winnen, als de ge-

reformeerden niet tegen zich wilden krijgen. Het verzet dat de gelijkberechtiging

opriep bij de gilden in plaatsen als Deventer en Nijmegen maakte duidelijk dat

zelfs wanneer het er alleen om ging de lagere ambten open te stellen, het gevaar

dreigde dat het de aanhang van de patriotten ondermijnde. Tactische overwegin-

gen om het rustig aan te doen kenmerkten al eerder de opstelling van Joan Derk

van der Capellen tot den Pol, auteur van het in 1781 anoniem verschenen mani-

fest Aan het volk van Nederland, dat geldt als het startschot voor de patriotse opposi-

tie tegen Willem v. De Overijsselse baron zette in op een democratischer bestel ge-

baseerd op volkssoevereiniteit. Ook de rechtspositie van de katholieken was wat

hem betreft dringend aan verbetering toe, en hij verklaarde: ‘de toestand der

roomschen in ons land doorboort mij de ziel’.38 Toen Van der Marck echter de vol-

ledige gelijkberechtiging bepleitte, sommeerde de initiator van de patriottenbe-

weging hem het onderwerp voorlopig te laten rusten, anders zou hij het krediet

van de beweging verspelen.39

Wellicht kan de religieuze samenstelling van de patriottenbeweging verklaren

waarom de meeste patriotten een volledige gelijkberechtiging van de hand wezen.

Cijfers over de omvang van het aandeel van de afzonderlijke denominaties zijn niet

bekend, maar dat een aanzienlijk deel van de patriotten gereformeerd was, is ze-

ker. Schutte schreef in dit verband dat hun gehechtheid aan Dordt tot uiting kwam

in ‘her en der aanwijsbare antipapistische gevoelens’. Die zouden, zoals Schutte

zonder nadere toelichting beweerde, nog eens krachtig zijn gevoed vanuit de

Verlichting.40 Onbeantwoord bleef tot nog toe hoe het dan zat met de protestantse

dissenters. Net als de katholieke patriotten namen zij aan de patriottenbeweging

deel omdat zij ervan overtuigd waren dat de doelstelling ervan zou leiden tot de

opheffing van hun politieke uitsluiting. Bij de historische aanname dat het lid-

maatschap van een achtergestelde kerk altijd even vanzelfsprekend bijdroeg aan

een gevoel van onderlinge solidariteit, werd in het vorige hoofdstuk over specta-

toriale geschriften al kanttekeningen geplaatst. Feit is dat ook protestantse dissen-

ters niet aan het ideaal van een confessioneel onbegrensde emancipatie vasthiel-

den. Was dit omdat de gereformeerden het in de beweging voor het zeggen

hadden en de katholieke minderheid zich wijselijk op de achtergrond hield? Jon-

genelen plaatste de kwestie in een ruimere context: het hellend vlak. De protes-

tantse dissenters die naar gelijkberechtiging streefden, voelden zich mogelijk ge-

compromitteerd door de suggestie dat dan ook de katholieken gelijk moesten

worden gesteld. En dat zou weer de vraag opwerpen waarom joden nog werden

buitengesloten.41 Doorredenerend is het denkbaar dat het onthouden van volle-
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dige politieke rechten aan de katholieken, naast alle andere overwegingen, op de

achtergrond zelfs nog een antisemitische reden had. Een jood was in protestantse

ogen een graad erger dan een katholiek, want de laatste kon nog altijd protestant

worden. Zelfs een vooruitstrevend patriot als Pieter ’t Hoen zag joden wel als me-

demensen maar nog steeds niet als medeburgers. Ook de meest vergaande democra-

tische burgerrechtenplannen sloten de joden uit.42 In 1796 was er een afzonder-

lijk decreet nodig om hun gelijkheid grondwettelijk vast te leggen.43 Toch is het

waarschijnlijker dat de katholieken bij het niet doorvoeren van de volledige ge-

lijkheid de doorslag gaven, zeker in plaatsen waar zij ten opzichte van andere ach-

terstandsgroepen getalsmatig het meest gewicht in de schaal legden, en zij daar-

mee voor de status quo een grotere bedreiging vormden dan de protestantse

dissenters en de joden.

in- en uitsluitende vaderlandse mythen

Binnen de politieke publicistiek riepen vele patriotten op de katholieken als me-

deburgers te zien, al gold dat niet meteen ook als toelatingscriterium tot de ho-

gere ambten. In de praktijk lag de politieke vertaling van het gelijkheidsideaal nog

erg ingewikkeld. In de vele tractaten, pamfletten, periodieken en weekbladen,

waarin men luid en duidelijk liet weten de katholieken politiek vooruit te willen

helpen, werd van de vraag of het katholicisme kon dienen als morele grondslag van

het burgerschap geen belangrijke kwestie gemaakt. Daardoor bleven aanverwante

antipapistische uitlatingen achterwege. Complicerende factor was dat politieke re-

toriek zich nu eenmaal niet beperkte tot alleen staatkundige argumenten. Er was

een schemergebied, waarin ook culturele elementen meespeelden. Een cultureel

aspect van de patriotse politieke retoriek werd gevormd door vaderlandse my-

then.44 Deze historische onderbouwingen van het natiebesef waren ten opzichte

van de katholieken ambigue. Enerzijds was er de tendens hen als vaderlanders een

gelijkwaardige plaats in het verleden te geven. Anderzijds wierp de selectieve

weergave van de vaderlandse geschiedenis voor de katholieken juist barrières op.

Beide tendensen zijn in patriotse teksten in verschillende mate aanwezig.

De Opstand

Een graag gebruikte mythe was de strijd tegen het katholieke Spanje aan het

einde van de zestiende eeuw. De orangisten focusten vooral op de glansrijke rol van
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de stadhouder. In de oranje-optiek verloste Willem i het Nederlandse volk niet al-

leen ‘Van ’t Spaansche juk der wreede dwingelanden’ maar ook van ‘slaafsche’ en

‘blinde paperij’.45 De voorstelling van de Opstand als een calvinistische strijd tegen

het antichristelijke Rome was van oudsher dominant in traditioneel gereformeerde

kring. Toch signaleerde Huisman in zijn proefschrift over het natiebesef van de

overwegend oranjegezinde traditioneel-gereformeerden na 1750 meer nadruk op

het feit dat voor de vrijheid van Nederland behalve protestanten ook veel katho-

lieken hun leven hadden gegeven.46 De patriotten hingen de Loevensteinse visie aan,

zoals die door Jan Wagenaar was uitgewerkt in zijn Vaderlandsche Historie, met als rode

draad het begrip vrijheid. Hieraan ontleende men eveneens de door orangisten

omarmde gedachte dat voor de op de Spaanse overheerser veroverde vrijheid van

het land, ook bloed van katholieke opstandelingen was vergoten. De Politieke Kruyer

van Hespe, sprak in dichtregels de katholieke ‘landlieden’ toe:

Wij zijn bewust van uwe trouw,

En liefde voor het staatsgebouw;

De grondslag deezer landen,

Is ook in ’t roomsche bloed gevest,

Geplengd door Alva, Neerlands pest,

’t Waar schandlijk voor dit vrij gewest

Indien uw godsdienst werd geprangd in ijzre banden!!47

Anders dan bij de orangisten werd dit argument door patriotten ook politiek uit-

gebuit. De Grondwettige herstelling prees de katholieken voor het feit dat zij zich sa-

men met de protestanten tegen de inquisitie en de ‘Spaanse dwingelandy’ hadden

verzet. Juist daarom waren zij betrouwbare vaderlanders en verdienden daarmee

een ‘onbetwistbaar aandeel’ in de ‘burgerlijke voorrechten’.48 De tachtigjarige

oorlog mag dan door de patriotten als een gezamenlijke strijd van protestanten en

katholieken zijn gezien, helemaal vrij van antipapisme was het beeld van Opstand

daarmee nog niet. Filips ii blééf een ‘voor de roomsche kerk bygeloovig ingeno-

men vorst’ en Granvelle liet het ‘inquisitievuur ook in ons vaderland branden’.49

De Hervorming

Terwijl men de geschiedenis van de Opstand bewust nationaliseerde, waren er ook

historische thema’s die voor datzelfde procédé minder vatbaar bleken. De strijd te-

gen Spanje gold als een voor de natie belangrijk ijkmoment, maar nog beslissen-
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der vond men wat daaraan was vooraf gegaan: de Hervorming. Het was een voort-

durend herhaalde mantra, die men in alle mogelijke tekstgenres gedurende de hele

tweede helft van de achttiende eeuw tegenkomt: in de zestiende eeuw was niet al-

leen de westerse, maar ook en vooral de Nederlandse beschaving begonnen. De

Hervorming gold als ‘de dageraad van hooger Verlichting’, een glansrijk tijdperk

dat zelfs al in de Oudheid was voorbereid:

Begon niet, met de beoefening dezer [Griekse] werken, de verlichting, de

smaak, en de wijsgeerte; en, zoodra die hunne werking op de gemoede-

ren verricht hadden, werd toen niet het domme bijgeloof, de woestheid

van zeden, en de geestlijke dwingelandij van het pausdom voor de ver-

lichtte geesten onverdraaglijk? Breidde niet deze verlichting, uit de be-

oefening dier schrijvers, en het herleeven van konsten, en wetenschap-

pen, den weg tot de hervorming, door Luther, Calvijn, Zwinglius? [...]. Of

wildet gij, als geestelijke, en waereldlijke, dwingelanden, nog gaarne

over de lighaamen, en zielen, der menschen onbepaald heerschen, gelijk

de geestlijke, en waereldlijke, tirannen der zoogenoemde midden-

eeuwen?50

Dankzij de Hervormers had het Nederlandse volk de weg van verlichting bereikt

en was het weggeleid van het bijgeloof, het machtsmisbruik, de moordpartijen en

de godsdienstijver van de kerk van Rome. Zoals uit spectatoriale geschriften bleek,

vatte men de ontstaansgeschiedenis van de Hervorming steevast samen als een ont-

wikkeling van duister naar licht. Zo herdacht ook de patriotse predikant Daniël

Hovens in een preek uit 1782 de zestiende eeuw als een ‘Voor het vaderland aller-

gewigtigst tijdperk’, gedenkwaardig ‘door het heilryk licht van [de] Hervorming,

’t welk zich dien tyde, in veel opzichten, over den godsdienst in Europa ver-

spreidde, en dier nevelen van bygeloof deed verdwynen, welke waerheit byna ge-

heel de roomsche kerk verdonkerd hadden’.51 De bejubeling van het ontstaansmo-

ment van het protestantisme en de grotere aandacht voor het kenmerkende van

de nationale identiteit bracht met zich mee dat de Hervorming en Nederland

steeds meer in elkaars verlengde werden geplaatst, terwijl het katholicisme verbon-

den werd met inferieure vormen van godsdienstbeleving die men zag in het bui-

tenland. Zo vloeiden uit Gerrit Paapes pen de woorden:

Over het algemeen is de protestantsche godsdienst de redenlykste, en ook

de beststrookende met den aart der Nederlanders; terwyl Luther en Calvyn

wel zorg gedraagen hebben, om ze van alle die grillen en zotheeden te zui-
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veren, die, in de landen, waar de roomsche godsdienst heerschende is, den

slegts midden maatig man, zulk een ergenis baaren.52

Op grond van de met grote regelmaat in de pers gepubliceerde artikelen over de

Hervorming, Luther en protestantse martelaars, lijkt het logisch te veronderstel-

len dat de eventuele katholieke lezers zich als morele burgers enigszins geïntimi-

deerd voelden. Toch zou dit eerder als een onbedoeld neveneffect, dan als de uit-

komst van een bewuste, vroege vorm van culturele ‘identiteitspolitiek’ moeten

worden gezien.53 Het proces van protestantse toe-eigening van de vaderlandse ge-

schiedenis dat hier in de loop van de negentiende eeuw manifest werd, was ook in

de late achttiende eeuw al aan de gang. De Vaderlandsche letteroefeningen was trots dat

de ‘protestantsche natiën’ over een grote voorraad van ‘uitmuntende’ historische

geschriften beschikten. Omdat in deze tijd echter nog geen sprake was van een Ne-

derlandse katholieke geschiedtraditie, vormden uitgesproken polemische doelstel-

lingen daar nog geen onderdeel van.54 Dat veranderde pas in 1814, na de hereni-

ging van Noord en Zuid, toen de positie van de katholieken zowel staatsrechtelijk

als in numerieke zin aanzienlijk was versterkt. Het derde eeuwfeest van de Her-

vorming gaf aanleiding tot de publicatie van tientallen pamfletten waarin Luther

(en nadrukkelijk niet Calvijn) werd herdacht als de belangrijkste protestantse

vrijheidsheld. Voor de katholieken pakte het eeuwfeest uit als één beledigende de-

monstratie van antipapisme, waartegen sommigen van hen protest aanteken-

den.55 Willem Anthonie Ockerse, die ter gelegenheid van drie eeuwen Hervorming

een boekje publiceerde, Gedenkschrift van de groote kerkhervorming in de 16e eeuw (1817),

lijkt zich die kritiek te hebben aangetrokken. Luther en de zijnen, dat was volgens

de oud-politicus ‘voor ieder onbeneveld oog middagklaar’, beoogden allerminst

de stichting van een aparte kerk. Het was ‘de geest des pausdoms [...] uit zijnen aard

uitsluitend onverdraagzaam’, waardoor het zover was gekomen.56 Toch opende

Ockerse het gesprek met de katholieken: hij erkende dat ook in de protestantse ge-

schiedenis vele misslagen hadden plaatsgevonden. Dit soort teksten schreef men

in de achttiende eeuw nog niet. De groeiende polarisatie tussen de protestantse en

katholieke visies op de Hervorming dateert uit het begin van de negentiende

eeuw. Ten opzichte van de voorgaande periode was er nog een ander belangrijk

verschil. Kende men in het laatste kwart van de achttiende eeuw de Hervorming

in de ontwikkeling van de eigen natie een centrale rol toe, in de vroege negentiende

eeuw keerde men deze redenatie om. Zo betoogden Ypey en Dermout in het eer-

ste deel van hun Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde kerk (1819) dat niet de Her-

vorming voor Nederland, maar Nederland voor de Hervorming belangrijk was ge-

weest. Uit de schoot van de ‘Nederlandsche natie rees onmiddellijk al het licht, dat
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een groot deel van Europa bestraalde, en het christenvolk, dat er woonde, tot ge-

zuiverder evangelisch godsdienstige denkbeelden opleidde [...]’.57

Boekdrukkunst

Zover als Ypey en Dermout gingen de meeste achttiende-eeuwers niet. Wel mar-

keerde de doorbraak van het protestantisme voor hen een nieuw tijdperk van meer

kennis en vrij onderzoek. Een hieraan nauw verwant thema was de uitvinding van

de boekdrukkunst. Die schreef men toe aan een landgenoot: Laurens Janszoon

Coster, een uit Haarlem afkomstige drukker. Hoewel vanuit Mainz werd tegen-

geworpen dat Gutenberg de echte uitvinder was, groeide Costers naam hier uit tot

een ‘lieu de memoire’ van de eerste orde. Lofverzen, redenvoeringen en toneelstuk-

ken werden aan hem gewijd, standbeelden voor hem opgericht. In de jubileum-

jaren 1824 en 1856 vonden nationale herdenkingsfeesten plaats, maar al deze ver-

heerlijking eindigde abrupt toen de mythe in 1870 werd doorgeprikt.58 Dat was

jammer, want vanuit nationalistisch oogpunt had de bejubeling van Coster altijd

fantastische mogelijkheden geboden. Zijn glorieuze prestatie liet zich bij uitstek

voorstellen als symbolisch voor de grondslagen waarop men de Nederlandse na-

tie gevestigd zag: beschaving, verlichting, democratie, vrije drukpers, vrijheid

van meningsuiting, verdraagzaamheid en het recht op individuele, onafhankelijke

godsdienstbeleving. De voedingsbodem voor Costers uitvinding was, zo meende

men, nergens idealer dan in ons land geweest.59 De boekdrukker werd met name

vereerd omdat zijn ontdekking het lezen van de bijbel binnen ieders bereik had

gebracht. De mensen konden vanaf dat moment, ‘ook zelven onderzoeken, of  het

alles waarheid was, wat de geestelijken zeiden’.60 Samuel Iperuszoon Wiselius

meende dat de boekdrukkunst aan de ‘bliksems van het Vatikaan, de vreeselijk-

ste magt, welke zich immer aan de verbaasde wereld vertoond heeft’ een beslis-

sende slag had toegebracht. Het ‘getal der denkende wezens vermeerderde’, want

de uitvinding fungeerde als een soort ‘middelstof, om het, in Europa doorgebro-

kene licht, tot in de afgelegenste delen der wereld over te brengen en te verprei-

den’. 61 Zo werd Coster, die ver voor Luther en Calvijn geboren was, met terugwer-

kende kracht gebombardeerd tot protestantse held. In vrijwel ieder aan hem

gewijd tekstfragment of gedicht valt te lezen dat de geleerdheid eeuwenlang ver-

scholen was gebleven ‘in vunze cel en duffe kloosterholen’, tussen ‘muren, zwaar

en ijzervast gebouwd’, ‘gekast in ’t hol van monniks hersenschalen’.62 Een van de

genootschapsleden van het in 1789 door de oud-patriot Adriaan Loosjes opgerichte

genootschap Democriet, dat vanwege zijn Haarlemse oorsprong veel aandacht be-
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steedde aan de festiviteiten rondom het vierde eeuwfeest ter ere van zijn be-

roemde stadgenoot, zette in diens gedicht drie monniken buiten de stadspoorten

van Costers geboorteplaats.63 En in een van hetzelfde genootschap afkomstige ‘Sa-

menspraak tuschen een jesuït en een zakkenrolder op het Koster-feest’ werd ton-

gue in cheek beweerd dat de jezuïeten uit de te verwachten feestdrukte vast een

slaatje zouden slaan, want net als zakkenrollers spekten zij hun zakken het liefst

in het donker.64 De vermeende primeur van Coster was overigens niet alleen een

preoccupatie van patriotsgezinden. In zijn gedicht ‘De drukkunst’ uit 1804 dichtte

Jan Frederik Helmers:

Het denkvermogen wordt ontwikkeld; ’s menschen geest

Is voor geen’ banvloek, voor geen magtspreuk meer bevreesd;

Wil onderzoeken; durft zelfs te twijflen; en de waarheid

Rijst uit die barning op met onweerstaanbre klaarheid.

O, wijzen, die het juk van Rome breken dorst!

Zelfdenkers, die aan de aard’ met eigen kracht omschorst

Uw stem deed hooren, ’t is der drukkunst dank te weten,

Dat gij uw lessen niet versmaad zaagt en vergeten.65

Dankzij ‘onze vaderlandsche kunst’, aldus Cornelis van der Aa in een redevoering

voor het Nut uit 1802, was wereldwijd een helder licht van verlichting, van ken-

nis en deugd ontstoken en een donkere periode van geestelijke heerszucht af-

gesloten. De drukpers ‘rukte het bijgeloof het masker af, waar achter het zich 

eeuwen lang, tot schande van het christendom, verborgen hielt! Dat ik hier niet

te veel zegge hoorers! toont ons de algemeene kerkhervorming die, zoo niet ge-

lijktijdig, althans, kort naa de uitvinding der boekkdrukkunst een aanvang nam,

ondanks den geweldadigsten tegenstand’. De boekdrukkunst zette de mensen aan

tot denken; de wetenschap was niet langer het monopolie van een handjevol

geestelijken:

Hoe moet de hiërarchie [de katholieke kerk] niet gebeefd hebben, daar

domheid, onkunde en bedrog, de zuilen en vastigheden van den throon

waren, die zij allerwege hadt opgericht, en van waar zij het willekeurigst,

het onbepaaldst gezag uitoeffende, over millioenen van vrijdenkende, en

redenmachtige schepselen? zoo zelfs dat zij vorsten deed gebukt gaan,

onder het ijzer juk, waar onder zij geknield ter nederlagen!66

81

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 81



82

Vrijheid van drukpers

Tot de speerpunten van de patriotse ideologie behoorde het principe van de vrij-

heid van drukpers: ‘het zwaard der vaderlandsche helden’. In de patriotse visie liep

Nederland op het gebied van de persvrijheid (en daarmee de openbaarheid op po-

litiek terrein) internationaal voorop. Het vaderland was weliswaar klein, maar vrij;

de Nederlanders ‘’t vrijdenkendst volk van ’t waereldrond’.67 De patriotten bele-

den het principe van de persvrijheid maar maakten er, eenmaal aan de macht, in

de praktijk een uiterst selectief gebruik van. Prinsgezinde critici snoerden zij de

mond.68 Orangisten waren in beginsel tégen de persvrijheid en om de patriotse op-

positie de kop in te drukken kondigden zij geregeld plaatselijk repressieve maat-

regelen af. In twee patriotse pamfletten waarin daartegen werd geprotesteerd, werd

het recht op vrije meningsuiting op dezelfde lijn als het protestantse beginsel van

vrije bijbelstudie geplaatst. Daartegenover stond de leer van de katholieke kerk die

alleen denkbeelden in lijn met de eigen leer zou tolereren. Toen de Staten van Hol-

land en West-Friesland in 1782 een resolutie aannamen ter beteugeling der druk-

pers wees een patriotse anonymus in een openbare brief de heren politici terecht,

omdat de voorgenomen maatregel ‘onrechtvaardig en hoonend voor braave vader-

landers’ was en helemaal ongehoord

in een land daar de gereformeerde godsdienst de predomineerende is en

dezelve leerd in tegenoverstelling van de roomsche godsdienst het ieglyk

gepermiteerd is de bybel te leezen, en gods woord te onderzoeken, be-

roepende zich op de woorden van den heiland daar dezelve zegt, onder-

zoekt de schriften gy meint in dezelve het eeuwig leeven te vinden, die

zyn het die van my getuigen.69

Politici die de vrije pers niet als grondslag van de vrijheid der Republiek erkenden

toonden zich volgens Petrus Conradi even bevooroordeeld als de katholieken die

‘de leezing der heilige schrift aan ’t volk ontzeggen, om dat het deze schriften dik-

werf kwalyk kan uitleggen’. De vrije drukpers was voor het Nederlandse volk net

zo belangrijk als haar door het protestantisme verworven recht op het lezen van

de Schrift. Principes als de openbaarheid van bestuur en ‘inzage in staatspapieren’

lagen in het verlengde daarvan.70 Ook in een van de tientallen gedichten die in de

jaren tachtig van de achttiende eeuw over ‘De vrijheid der drukpers’ verschenen,

werd gewaarschuwd tegen censuur. Het leidde tot dezelfde ‘geweetensdwingelan-

dij’ als die werd uitgeoefend in een rampzalig land als Spanje, waar een ‘huichel-
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bende van priesters’ het ‘volksgeweeten’ in onderdrukking hield.71 Ook in De 

Politieke Kruyer valt een soortgelijke uitlating aan te treffen:

In Spanje en andere landen, daar men, door yselykheden eener onmen-

schelyke inquisitie, de ingezetenen, als machines tot een ingewikkeld ge-

loof dwingt, heeft men, om dit ellendig oogmerk te verkrygen, niets be-

ter uit te denken, als dat men de vryheid van drukpers ten eenenmaal

vernielde.72

De relatie tussen antipapisme en de historische voorstellingen van de natie, die zich

bevindt op het snijvlak van politiek en cultuur, was ook onderwerp in studies op

het terrein van de historische letterkunde, vooral in die over de contemporaine 

literatuurbeschouwing. Zo publiceerde Evert Wiskerke artikelen over hoe het ka-

tholicisme van Joost van den Vondel tot ongemak leidde bij achttiende- en vroeg

negentiende-eeuwse literatuurhistorici die de dichter wilden verheffen tot natio-

nale held.73 Het zich in allerlei bochten wringen om Vondel ondanks zijn katho-

licisme toch als held te kunnen blijven zien, gold voornamelijk voor patriotse 

auteurs. Voor hen fungeerde de dichter en Van Oldenbarnevelt-adept als prota-

gonist van de staatsgezinde strijd tegen Oranje en onverdraagzame predikanten.

Gereformeerd-orangistische auteurs achtten de verering van een dichter die als 

katholiek het protestantisme had bestreden ongepast. Toen er in 1772 in de Am-

sterdamse Nieuwe Kerk bij Vondels graf een gedenksteen werd onthuld, uitten zij

daarover dan ook onverbloemd hun afkeuring.74

Johannes is de stellige overtuiging toegedaan dat het nationale verleden van de

literatuurbeschouwers een protestantse constructie met antipapistische connota-

ties was. In zijn essay De lof der aalbessen (1997), over de opkomst van de nieuwe cul-

tureel-nationale ideologie rond 1800, schreef hij dat de nieuwe definitie van de 

Nederlandse cultuur een centrale plaats toekende aan de Hervorming, de ‘worstel-

strijd’ tegen Spanje, de uitvinding van de boekdrukkunst door Laurens Jansz. Cos-

ter en de strijd tegen bijgeloof. Precies dus die elementen die ook in mijn onder-

zoek op de voorgrond treden. Johannes merkte het bijna terloops op in een

uiteenzetting hoe met de aanvaarding van het eenvoudige als nationaal-ideolo-

gisch principe, ook de achterdocht toenam tegen verheven kunsttheorieën. Dit

groeiende wantrouwen had een duidelijke antikatholieke component. De ‘es-

thetica der Verlichting’, en helemaal de Romantiek, zag men aan voor ‘katholieke

stelselzucht’. Theorievorming op het gebied van kunst paste niet bij de typisch 

Nederlandse cultus van eenvoud en bescheidenheid.75 Dat het nationalisme in Ne-
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derland een krachtige ‘rem op de romantiek’ vormde, zoals Van den Berg betoogde,

valt volgens Johannes deels te wijten aan de overheersende weerzin tegen alles wat

naar katholicisme zweemde.76 Volgens Buijnsters had het antipapisme onmisken-

baar ook gevolgen voor de taxatie van de Middeleeuwen.77
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