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4

‘de groote hoere’

papenvrees in de prinsgezinde politieke (weekblad)pers, 

ca. 1781-1788

Uit het voorgaande werd duidelijk dat ondanks een vereenzelviging van de natie

met het protestantisme en een sterke terughoudendheid tegenover de volledige

gelijkschakeling van de politieke rechten, katholieken in politieke publicaties van

de patriotten geaccepteerd werden als volwaardige natiegenoten. Wat dit betreft

is het tolerante beeld dat de geschiedschrijving van de opiniepers schetste volko-

men terecht. Antipapisme werd veeleer met de tegenpartij geassocieerd. Of dát

juist is, valt te bezien.

Net als de patriotten maakten ook orangisten gebruik van de media om hun ei-

gen opvattingen over de inrichting van de samenleving voor het voetlicht te bren-

gen. Geconfronteerd met de onstuitbare opmars van de patriottenbeweging start-

ten de voorstanders van de stadhouder een publicitair tegenoffensief. Via een

stortvloed van pamfletten, maar ook vooral via tal van, al dan niet door de prins ge-

subsidieerde, politieke weekbladen.1 De Vaderlandsche Opmerker, een orangistisch blad

voor de gereformeerde middenstand, wond er geen doekjes om: de Nederlandse ka-

tholieken waren per definitie op de hand van de Fransen. Geen koninkrijk haatten

zij meer dan Groot-Brittannië, alleen om reden dat het de ‘hoofdzuil’ van het pro-

testantisme was.2 Deze woorden stroken met de uit de historiografie bekende aan-

name dat de katholieken, net als tijdens de Franse invallen van 1672 en 1747, ook in

1787 als potentiële collaborateurs werden gezien. De stemming was onmiskenbaar

hetzerig en hier en daar ook tegen (specifieke) katholieke personen gericht. Tijdens

de onlusten rondom de machtswisseling van 1787 werden katholieken in een aan-

tal plaatsen gemolesteerd en moesten patriotse pastoors uit vrees voor hun leven on-

derduiken.3 Hatelijkheden vielen ook in officiële regeringsorganen te beluisteren.

Na de Pruisische invasie van 1787 beweerde Petrus Camper tijdens de eerste verga-

dering van de Raad van State dat de misleiding van de Hollandse natie het werk was

geweest van een aantal geestelijke ‘huichelaren’, waarbij de rooms-katholieke pries-

ters de ‘godlooste’ rol speelden.4 In hetzelfde jaar gaf de stadhouder-hoogschout Van

Adrichem de katholieke geestelijken de schuld van de woelingen in Staats-Brabant

en kondigde hij aan de ‘papen’ te zullen ‘kortwieken’. De verdachte pastoors die hij

tijdens een zes dagen durende strafexpeditie door de Meijerij bezocht, kregen huis-
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arrest, moesten hun papieren inleveren of mee voor verhoor.5 Bij de Staten van

Holland werd op 23 oktober 1787 een voorstel ingediend om alle pas verworven rech-

ten van de katholieken te herroepen. Uitgelekte informatie over pogingen van Van

Adrichem om hetzelfde te bereiken in Staats-Brabant, verhitte de gemoederen zo,

dat men in Den Haag van het voorstel afzag. De orangistische gezagsdragers verleen-

den algemene amnestie voor Staats-Brabant en probeerden de rust te herstellen door

alle overheids- en kerkdienaren een eed van loyaliteit aan het erfstadhouderschap

te laten afleggen. De burgemeester van Amsterdam bleef echter wantrouwig en be-

naderde Ten Hulscher met het dringende verzoek om de gelovigen via een zendbrief

tot gehoorzaamheid te manen, waaraan de aartspriester, zij het met grote tegenzin,

metterdaad gehoor gaf.6

De antipatriotse reactie van 1787 ging hier en daar gepaard met forse uitingen

van antipapisme. Maar was deze trend ook representatief voor de orangistische

weekbladpers? In de secundaire literatuur bleven opmerkingen hierover tot dusver

beperkt tot de Vaderlandsche Opmerker en het bekende tijdschrift De Ouderwetse Neder-

landsche Patriot. Inmiddels is meer informatie beschikbaar dankzij Stokebrand Janus van

Pieter van Wissing. Daarin is een uitvoerig overzicht opgenomen van de politieke

tijdschriften uit de jaren 1781-1787, vaak aangevuld met gegevens over de auteurs,

uitgevers en oplagen.7 De orangistische nieuwsvoorziening en opinievorming kan

worden onderscheiden in een meer serieuze en meer populistische variant. Dit

door Van Wissing gedocumenteerde onderscheid tussen serieuze en populistische

bladen maakt de orangistische opiniepers bij uitstek geschikt om een in de secun-

daire literatuur nogal eens geformuleerde vooronderstelling nader te toetsen. Na-

melijk dat bij het volk altijd een voedingsbodem voor (religieuze) vooroordelen is

blijven bestaan, terwijl de elite, vooral na 1750, steeds toleranter werd.8 Toch lijkt een

voorbehoud op zijn plaats omdat wisselingen in de redactie en het redactiebeleid

nog door niemand zijn gedocumenteerd. De bibliografie van Van Wissing kan hier

dan ook niet meer dan een aanzet bieden. Waar ik redacteuren opvoer als de schrij-

vers van door mij aangehaalde artikelen, dient men enige reserve in acht te nemen.

Om een beeld te vormen van de omvang, aard en het verloop van het antipa-

pisme in de orangistische pers, excerpeerde ik een aantal, tussen 1781 en 1788 uit-

gekomen, stadhoudergezinde bladen. Daarbij ging het om uitspraken omtrent de

politieke en culturele identiteit van de natie en welke plaats opvattingen over het

moreel burgerschap en de politieke gelijkstelling daarbinnen innamen. Daartoe

nam ik behalve De Ouderwetse Nederlandsche Patriot (1781-1783), alle (beschikbare) af-

leveringen door van: De Post naar den Neder-Rhyn (1782-1784), De Hartloper van staat

(1784), De Vredebazuin (1783-1785), De Vaderlandsche Staatsbeschouwers (1784-1790), Va-

derlandsche Byzonderheden (1785-1787, 1788), Courier van den Neder-Waal (1787) en De
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Nassausche en Pruisische Courier (1785-1788). Deze bladen zouden vooral zijn gelezen

door de beter geïnformeerde bovenlaag. Als voorbeelden van meer volkse bladen,

nam ik door: De Politieke Praatmoer (1784-1785), De Politieke Snapster (1785-1797?) en Va-

derlandsche Samenspraek tusschen twee oranje-vrienden (1787-1788).

Twee politieke gebeurtenissen droegen ertoe bij dat de oranjejournalistiek aan

de katholiekenkwestie extra aandacht besteedde. De eerste was het al eerder ge-

noemde voorstel van Willem v in de vergadering van de Staten van Holland van 9

oktober 1783 om alle niet-gereformeerden van politieke en publieke bedieningen

en ambten uit te sluiten. Behalve tegen de bestaande praktijk, ging dit voorstel in

tegen de patriotse wens tot verruiming van de carrièremogelijkheden van niet-ge-

reformeerden. De tweede gebeurtenis waardoor de gelijkberechtiging van ka-

tholieken veel publiciteit trok, was het besluit van de Staten van Holland, geno-

men op 25 januari 1787, om de recognitiegelden af te schaffen.

‘de ouderwetse nederlandsche patriot’ en ‘de vredebazuin’

Rijklof Michaël van Goens die met zijn De Ouderwetse Nederlandsche Patriot als eerste

de concurrentie met de patriotse pers aanging, staat in de geschiedschrijving be-

halve als literair en journalistiek talent, bekend als virulente papenhater. De his-

torische aanname dat de oranjepers was vergeven van vulgair antipapisme, berustte

met name op zijn tijdschrift. Dit is vooral terug te leiden naar een artikel waarin,

op basis van een zogenaamd authentiek document, werd beweerd dat in 1688, kort

na de overtocht van Willem iii naar Engeland, door het Franse hof en de jezuïeten

een ‘geheim project’ zou zijn gesmeed, met als doel alle Nederlandse protestan-

ten uit te roeien. Een soort zeventiende-eeuwse, Hollandse variant op de Bartolo-

meusnacht.9 Bijna een eeuw later, zo was de suggestie, zou zoiets zomaar weer kun-

nen gebeuren. Het oprakelen van dit soort complotgeschiedenissen speelde ook

een rol in de hiervoor genoemde Junipaniek van 1734 en de antipapistische uitla-

tingen rondom de relletjes van 1747. Ook de orangistische pers van de tachtiger

jaren vormde hierop geen uitzondering. Zo meldde de Vaderlandsche samenspraak dat

Willem de Zwijger tijdens een jachtpartij in 1558 van Hendrik ii vernomen had dat

de Franse en Spaanse koning hadden besloten ‘om al de protestanten uyt de Ne-

derlanden uyt te rooyen’; dat was aan de Hertog van Alva wel toevertrouwd.10 Was

de Vaderlandsche samenspraak een in semivolkstaal geschreven blad, dezelfde toon-

soort klonk in een intellectueel tijdschrift als dat van Van Goens.

Hoewel Van Goens, zoals de meeste van zijn tijdgenoten, behept was met een

negatieve fixatie op de jezuïeten – elders noemde hij hun organisatie ‘een wanstal-
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tig gedrocht van kerkelijke en burgerlijke macht, van bijgeloof en gewetensdwang,

van bedrog, list, moord en verraderij wezentlijk zaamgesteld’11 – zijn er aanwijzin-

gen dat de bewuste tekst wellicht ten onrechte aan hem is toegeschreven. De re-

dacteur verschilde van mening met zijn mederedacteur Nicolaas ten Hove over

diens intentie meer steun te zoeken bij de orthodoxe dominees. De in de zestiende

aflevering opgenomen veel geciteerde samenzweringstheorie heeft mogelijk ge-

fungeerd om deze nieuwe koers te onderstrepen. Uit een aantekening van Van

Goens in de marge van zijn eigen exemplaar kan worden opgemaakt dat hij tijde-

lijk stopte en dat de afleveringen zestien en zeventien zijn gepubliceerd zonder zijn

voorafgaande goedkeuring. Na de redactionele crisis ging Van Goens verder zon-

der Ten Hove (die korte tijd later overleed).12

Het anti-jezuïetisme was een goedgekozen middel om orthodoxe orangisten aan

het blad te binden. Zij vonden dat de Republiek moest blijven vasthouden aan de

handhaving van het ‘Oud Systeem’, waarbij ook grote waardering hoorde voor En-
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gelands bondgenoot, Pruisen. In Frederik ii de Grote zagen zij de verdediger van het

Europese protestantisme. Deze beeldvorming was in feite een relict uit de tijd van

de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1747). In pamfletten en gedichten die rond

die tijd verschenen werd die oorlog vaak afgeschilderd als een katholieke samenzwe-

ring. Volgens hardliners als Anthonie van Hardenveldt moest Frederik de Grote het

opnemen tegen de duistere machten van het jezuïetendom en de paus, en was hij

zelfs bijna het slachtoffer van een door katholieken beraamde moord. De blijvende

populariteit van de Pruisische koning bij orthodoxe protestanten is overigens enigs-

zins curieus: de monarch gold wat zijn religieuze opvattingen betreft als verlicht.13

Het antipapisme/anti-jezuïetisme maakte het door de tegenpartij gewilde bond-

genootschap met Frankrijk verdacht. Een vereniging met de afstammeling van de

herroeper van het Edict van Nantes was ongewenst. Gesuggereerd werd dat machts-

overname van de patriotten neerkwam op een coup van ‘vreemdelingen, byzonder

Fransche jezuïeten, die onder bescherming of wel onder het gevolg van vreemde mi-

nisters’ naar de Republiek zouden komen.14 Van Goens gaf hiermee tevens een

sneer aan het adres van de ‘huurlingen’ Antoine Marie Cérisier en diens collega Fran-

cois Bernard, medewerkers van het patriotse blad Le politique Hollandais, dat in 1781-

1784 in Amsterdam werd uitgegeven door de katholieke boekhandelaar J.A. Crajen-

schot. Het geloof in de traditionele buitenlandse politiek vormde ook in pamfletten

een terugkerende bron van antipapisme. Zo schreef een ‘Hollander’ dat Engeland

als enige mogendheid in staat was ‘om de belangen van onzen godsdienst te hand-

haaven tegen de openbaare of heimelyke aanslagen van de vorsten der roomsche

kerkgenootschap’. 15 Geëxalteerd riep een andere pamflettist uit:

waar moet het met het vaderland heen, wanneer het licht van den kande-

laar gerukt word, waar toe het ophouden van ’t bondgenootschap met

onze natuurlyke broeders en geloofsgenooten, en ’t verbond met hun,

die met de hoer van Babel nog boeleeren, niet weinig zal toebrengen!16

Dat was ook de mening van een anonieme tekenaar van een prent uit 1780, geti-

teld Den door list en geweld aangevallen leeuw. Een liggende leeuw, met tussen zijn

klauwen zeven pijlen, symboliseerde Nederland en de zeven provincies. Het dier

wordt van alle kanten belaagd. Van de voorzijde door een Franse aristocraat die

probeert hem al aaiend zijn klauwen naar Engeland uit te laten slaan, terwijl een

ex-Jezuïet hem zijn pijlen tracht te ontfutselen. Op iets meer afstand rechts van

achteren houdt een Spaanse gezant een werpspeer in de aanslag. Links nadert een

door een monnik voortgetrokken kar met daarop martelwerktuigen van de inqui-

sitie. Parmantig voorop de kar zit een vrouw: de hoer van Babylon.17
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Dat er in De Ouderwetse Nederlandsche Patriot sprake was van antipapistische uitlatin-

gen in relatie tot de verdediging van het traditionele systeem van de buitenlandse

politiek, wil nog niet zeggen dat het blad ook de politieke uitsluiting van de Ne-

derlandse katholieken onderschreef. Feit was dat de redactie instemde met de por-

tee van een al dan niet gefingeerde ingezonden brief, waarin een anonymus pleitte

tégen het in het blad geventileerde antipapisme en vóór een begripvolle houding

tegenover het verlangen van de Nederlandse katholieken ‘om tot eer- en regeer-

ampten gequalificeerd te worden’. Het was daarom onrechtvaardig hen ervan te

beschuldigen uit te zijn op een machtsovername door het katholieke Frankrijk.18

Het tijdschrift antwoordde niets te hebben tegen ‘zulke rooms catholyken die in

ons land gewonnen en geboren en gegoed en gezeeten zyn’.19 Ook in de gewraakte

zestiende aflevering schreef het al: ‘velen onzer roomschgezinden […] zyn zeer

goede […] en wezentlyk in deze tyden onze vreemdzaamste burgers’.20 Het blijft

een wat gekunsteld onderscheid. Waren de katholieken in de visie van de ouder-

wetse patriot nu brave burgers of eigenlijk toch potentiële handlangers van de 

vijand? Een plausibele verklaring voor die tegenstelling zou inderdaad de interne

redactionele strijd kunnen zijn, veroorzaakt door Ten Hove, die omwille van de

steun van de orthodoxe lezers op een confrontatie koerste. Tegelijkertijd paaide

men de katholieken om hen niet in de armen van de tegenpartij te drijven. Het

lijkt erop dat de redactie zich iets van de kritiek op het antipapisme aangetrokken

heeft, want in de afleveringen na de klaagbrief daarover bleven verdere beledigin-

gen achterwege. Een bewuste keuze, zo lijkt het. Reeds in aflevering achttien, toen

Van Goens dus weer aantrad, distantieerde de redactie zich van de inhoud van álle

voorgaande afleveringen.
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De auteur van de zojuist aangehaalde ingezonden brief, ondertekend met de

initialen P.R.P.P.P., zou volgens J.M. Peterse mogelijk Elie Luzac zijn geweest.21 Als

dat juist is, dan moeten diens bezwaren zijn voortgekomen uit overwegingen van

fatsoen. Een voorstander van de politieke en bestuurlijke gelijkstelling van de re-

ligieuze minderheden was deze auteur geenszins. Het blad waaraan hij zijn me-

dewerking verleende, De Vredebazuin, drukte van Willem v’s propositie een onver-

bloemde verdediging af:

de propositie van zijne hoogheid rust op zulke grondwetten, die, in een

tijd van blaakende zorg en ijver voor den godsdienst, van eene veel

grootere zuiverheid van zeeden, van eene waaragtige eensgezindheid en

dadelijke harmonie tusschen braave gereformeerden, lutherschen, men-

nonieten en roomschgezinden; en van eene reëele en overal werkende

(doch geene gewaanden en verdigte) vaderlandsliefde, reeds zijn geëma-

neert, en welke altoos het plegtanker der hoop van de hervormde kerk in

deezen landen, en, men kan ’er met regt bijvoegen, van alle stille en

deugdzame leden van verschillende begrippen, blijven.22

Toch was het, net als bij Van Goens, ook niet Luzacs bedoeling zijn katholieke

landgenoten tegen zich in het harnas te jagen. In staatkundig opzicht sloot hij hen

uit, maar in morele zin beschouwde hij hen als gelijkwaardige burgers van het va-

derland.23 Hoewel hij de kerk van de gereformeerden plaatste boven die van de an-

dere, gedoogde geloofsgroepen, meende de Leidse orangist dat deze rangorde de

zedelijkheid en vaderlandsliefde waarborgde van alle ingezetenen, ongeacht hun

kerkelijke achtergrond.24 Afwijkende gevoelens werden geduld voor zover zij

geen aanleiding gaven tot oproerigheid en hun leer geen zedelijk kwaad insloot.

Een identiek geluid klonk in een ander blad waarbij Luzac nauw betrokken was,

Vaderlandsche Staatsbeschouwers. Ook daarin kreeg het met vaderlandsliefde verbon-

den thema godsdienst een neutrale uitwerking. Omwille van de ‘burgerstaat’

riep het veelvuldig op tot godsdienstig gedrag, want waar vroomheid ophield,

drongen alle ondeugden in.25

Naast het vergroten van het draagvlak van conservatieve opvattingen bij een

zo breed mogelijk (maar intellectueel) publiek, beoogden politieke bladen uit de

kring van mensen als Luzac, de vormgeving van het vaderland als een gemeenschap

zonder geloofsverdeeldheid. Het niet willen kwetsen van religieuze minderheden

was daarmee een principekwestie, maar lijkt tegelijk verbonden te zijn geweest

met de redactionele formule. Luzac bijvoorbeeld, was in het zich onthouden van

katholiek-onvriendelijke opmerkingen in andersoortige publicaties minder con-
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sequent. In deel drie van zijn vierdelige Hollands rijkdom (1780-1783), over het be-

lang van de ontwikkeling van de koophandel voor een volk, weet (ook) hij de stag-

natie van de economie tijdens de Middeleeuwen geheel en al aan de werkschuwe

‘klooster-paapen’. ‘Lui en vadzig’ noemde hij hen, ‘verderflijk ongedierte’ en

‘laage en lafhartige zielen’.26 Zoals uit de spectatoriale geschriften bleek, was dit een

topos, en zegt het uiteraard weinig over Luzacs houding jegens de contemporaine

gewone, hardwerkende katholieke burgerman.

‘vaderlandsche byzonderheden’

Tot de kwalitatief betere campagnevoerders voor de stadhouder behoorde naast Van

Goens en Luzac Johannes Le Francq van Berkheij.27 Diens monumentale, twaalfde-

lige Natuurlyke historie van Holland, waarin geschiedkundige en fysiologische beschrij-

vingen van de natie het uitgangspunt vormden voor het kenschetsen en verklaren

van de etnische en culturele geaardheid van de Nederlanders, kan volgens Eveline

Koolhaas-Grosfeld worden beschouwd als de eerste serieuze studie op het gebied

van de Nederlandse volkskunde.28 Berkheij was niet alleen een vooraanstaand

orangist, maar ook de propagandist van het vroege natiebesef par excellence. Des

te veelzeggender is het dat Berkheij uitgerekend in zijn omvangrijke studie over de

onderlinge verbondenheid tussen de bewoners van het Nederlands grondgebied,

een uitvoerige antipapistische passage opnam. In deel drie (1776), in een hoofdstuk

over de ‘oude en hedendaagsche eigene gestalt en kledij, mitsgaders de natuurlijke

aart en geneigdheid der Hollanderen’, betoogde hij dat het middeleeuwse, door de

bisschoppen vanuit Utrecht aangestuurde katholicisme, aan de van de Batavieren

overgeërfde goede inborst van de Hollanders een flinke knauw had gegeven. Van

de elfde tot de zestiende eeuw zwolgen de inwoners van Nederland in geldzucht,

wellust en overspel. Dankzij goede wetten kregen ‘beschaafder gemoedsneigingen’

uiteindelijk weer de overhand. De natuurlijke historie van de oude Hollanders nam

zelfs een zodanig positieve wending, dat men de boekdrukkunst kon uitvinden.29

Zoals Luzacs afkeer van de werkschuwe kloosterpapen niet exemplarisch hoefde te

zijn voor zijn houding jegens zijn katholieke landgenoten, zo bracht ook Berkheij

een onderscheid aan tussen het katholicisme als hiërarchisch instituut en de Ne-

derlandse ‘brave roomschgezinden’.

Dezelfde lijn volgde Berkheij aanvankelijk in zijn Vaderlandsche Byzonderheden. In

het eerste deel van deze wekelijks gepubliceerde politieke spectator benadrukte de

natuurlijke historieschrijver dat de doelstelling van de orangistische pers in feite

dezelfde was als die van de patriotse. Net als de laatste stond de eerste geheel in het
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teken van de gedachte dat de ‘godsdienst en zeedekunde, de eenigste zeekere

teugels zyn voor de politique magt om gelukkig en in rust te regeeren’.30 Tegelij-

kertijd getuigde de Leidenaar van zijn heilig geloof in de handhaving van het ker-

kelijk bestel. Niet alleen in het belang van de leden van de publieke kerk, maar in

het belang van de gemeenschap als geheel. Hij noemde de stadhouderlijke rege-

ring de zuil voor de hervormde godsdienst en de waarborg voor de vrijheid van

heel het Nederlandse volk.31 Hoewel deze stellingname de handhaving van de be-

voorrechte positie van de publieke kerk en daarmee het voortduren van de poli-

tieke discriminatie van de katholieken impliceerde, definieerde Berkheij, net als

Luzac, het vaderland in morele zin. Niet in specifiek gereformeerde, maar steeds

in algemeen christelijke termen. Het stadhouderlijk regime bevorderde de interne

cohesie van het religieus pluriforme vaderland.32

De eerste twee jaargangen van Vaderlandsche Byzonderheden waren nagenoeg vrij

van antipapisme. Als het blad dan toch een keer uithaalde was het naar de jezuïe-

ten, maar net als bij De Ouderwetse Nederlandsche Patriot was dat slechts onderdeel van

het vocabulaire waarmee men de politieke rivalen attaqueerde. Dan heetten de

‘goddelooze en jezuïtische intrigues’ typerend voor ‘de dispolitieke manier van

handelen van die zogenaamde patriotten’.33 In het pamflet De bekeering en hellevaart

van den Postfiakker het Hoene. Voor bisschop Willebrordus (1783) gebruikte Berkheij het-

zelfde middel voor een eloquente afrekening met voor hem politiek onacceptabele

opvattingen van Pieter ’t Hoen. In een zes pagina’s tellend gedicht spotte hij met

de redacteur van De post van den Neder-Rhijn en diens samenwerking met de ‘godver-

zaker’ en ex-jezuïet Antoine Marie Cérisier, met wie hij zo graag ‘kruisjes maakte’.34

Provoceerde de Vaderlandsche Byzonderheden de Nederlandse katholieken door-

gaans niet (rechtstreeks), in 1787, het jaar waarin Holland de recognitiegelden af-

schafte, week het van deze koers af. De in de patriottenbeweging actieve katholie-

ken kregen het verwijt vergaand ondankbaar te zijn jegens de soeverein die hen

nota bene zonder gewetensdwang, vervolging of bespotting gedoogde. De ver-

wachtingen die zij van een omwenteling koesterden, het verkrijgen van politieke

voorrechten, zouden nooit bewaarheid worden. Met hun streven daarnaar stelden

zij hun voorrechten juist in de waagschaal:

waant gy het ooit zo verre te brengen van in de regeering te geraaken en op

de gestoeltens der eere geplaatst te worden? zoekt gy de hervormde gods-

dienst te belagen? verbeeld gy u het by eene omwenteling zo verre te bren-

gen, dat de leerstoelen in onze kerken plaats zullen moeten maaken voor

uwe altaaren, en derzelver muuren behangen met de beeldtenissen uwer

heiligen? Laat, bidde ik u, nooit zulke gedachten by u opkomen: want dat
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kan, dat zal nooit gebeuren. Ja gy zoud zelve by de allerminste schyn van

zulke doemwaardige bedoelingen de voorwerpen worden van de recht-

vaardige haat eener natie, die jaloers van haare voorrechten, met het be-

houd, of verlies van haare vryheid en godsdienst staan, of vallen wil.35

Uit het vervolg blijkt dat Berkheijs uitval opnieuw niet zozeer gericht was tegen

de katholieken zelf, maar vooral de bedoeling had de patriotten te ontmaskeren

als slinks opererende strategen. Met hun beloftes van gelijkheid waren ze erop uit

de aanhang van hun beweging te vergroten.36 De solidariteit van de patriotten, zo

moesten de katholieken goed begrijpen, was slechts schijn. Berkheij waarschuwde

hen slechts werktuigen in patriotse handen te zijn:

Wanneer gy roomsgezinde gemeente! zulks alles bedaarlyk en zonder voor-

oordeelen beschouwt (...) zult gy ras bemerken, hoe vruchteloos veelen on-

der u in alle deze woelingen en verwarringen zich af sloven; [...] en hoe blin-

delings zy zich, zonder eenig voordeel aan uwe burgerlyke of godsdienstige

belangens toe te brengen, laaten gebruiken, als loutere werktuigen, om on-

vergenoegde, ondankbaare en heerschzugtige menschen mede in de hand

te werken, ter bereiking hunner gevloekte oogmerken.37

Fel was ook de toonzetting van een in hetzelfde jaar door ‘een opregt vaderlander’

ingezonden brief waarin op geijkte wijze werd gewaarschuwd tegen de gevolgen

van een bondgenootschap met Frankrijk: het protestantisme zou verdwijnen en

de ‘hoere van Babel’ triomfantelijk door ‘onze landen gevoert’ worden.38

Ook in de andere bladen werd de toon die men tegenover de katholieken aan-

sloeg vanaf 1787 aanzienlijk scherper. Het werd nu onomwonden gesteld: het huis

van Oranje was de enige remedie tegen de ‘inkruiping van roomschen’.39 De Nassau-

sche en Pruissische Couriers beschuldigde Pieter ’t Hoen, die de katholieken publicitair

had gesteund bij hun rekestenactie voor de afschaffing van de recognitiegelden, dat

hij de heersende positie van de gereformeerde religie had willen ondermijnen

door katholieken en protestantse dissenters toe te laten tot de politieke ambten.40

Een regelrechte ramp, want werden de raadzalen bevolkt door mannen van aller-

lei gezindten, dan zou daaruit een verbazende verwarring voortvloeien. Katholie-

ken, remonstranten, mennisten en anderen ‘van nog verderffelijker gevoelens’

zouden de voorrechten van de gereformeerde kerk niet respecteren, de predikan-

tensalarissen niet waarborgen en haar leer niet tegenover ‘de zondige zeeden der

onderdaanen’ beschermen. Niet dat de stadhoudersgezinden vanuit een blinde

godsdienstijver de inquisitie wilden herinvoeren tegen de katholieken en de re-
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monstranten. Religieuze intolerantie was juist typisch een eigenschap van de ka-

tholieke kerk: ‘al dat bloedvergieten is het merk van de groote hoere, die dronken

is van het bloed der heiligen en van Jesus getuige’.41

De Haagsche correspondent (1786-1787) suggereerde dat deze opvatting niet door

iedere oranje-journalist werd gedeeld. Maar hier was duidelijk sprake van patri-

otse humor. Het blad werd zogenaamd geschreven door een knecht van de Haagse,

orangistische drukker Pierre Gosse junior, quasi vanuit een (makkelijk te doorzien)

prinsgezind perspectief. Hoewel de fictionele journalist ‘Klaas Momus’ vol over-

tuiging inzette op de vorst, verdedigde hij toch de politieke participatie van de ka-

tholieken, zij het niet rechtstreeks, maar in de vorm van een ingezonden brief.

Daarin kreeg de briefschrijver, een orangist, door een patriot een serie retorische

vragen voorgelegd, die de suggestie moesten wekken van orangistische zelfkritiek:

(...) worden de artikels van het Dortse sinode, of het formulier van enig-

heid ontsenuwd, wanneer de niet gereformeerden burgers, ook deel kry-

gen aan de burgerlyke voorregten? (...) Strijd de algemene vryheid en

welvaard des volks, tegen de leerstellingen van de heersende kerk?42

Katholieken en remonstranten konden evengoed als gereformeerden goede bur-

gers zijn, want een christelijke leer die de liefde tot het vaderland verbood, bestond

niet. De briefschrijver gaf toe zijn gesprekspartner in alles te moeten toestemmen

omdat hij geen enkel tegenvoorbeeld wist.

‘de politieke snapster’

De bladen met een meer volkse schrijfstijl en invalshoek gooiden het van meet af

aan over een antipapistische boeg. Dat gold in het bijzonder voor het in 1784 op-

gerichte blad De Politieke Praatmoer, een jaar later voortgezet als De Politieke Snapster en

bedoeld als tegenhanger van successievelijk De Politieke Praatvaar en De Politieke Snap-

per. Het was eerst wekelijks, later meermalen per week verkrijgbaar. Een verkoop-

succes: hun negenjarig bestaan telde maar liefst veertienhonderd afleveringen. De

redactie werd vermoedelijk gevoerd door de Amsterdammer William Pieter Turn-

bull de Mikker.43 In zijn bladen dicteerden toegankelijkheid en sensatie de toon.

De kwestie of de katholieken meer politieke zeggenschap moesten krijgen, lokte

de reactie uit dat de patriotten het land weer ‘paapsch’ wilden maken.44 Een po-

pulaire aantijging, die volgens de patriotten ook veelvuldig werd verkondigd

vanaf de kansel. Volgens hen oreerden predikanten dat hun beweging de protes-
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tantse godsdienst omkeerde en de antichrist op de troon wilde zetten, dat zij de

eerbied voor god, overheid en wetten had verloren en ‘den staat wilde omme kee-

ren’.45 Een opvatting die ook frequent werd geuit door niet in argumenten geïn-

teresseerde, maar alleen populistische propaganda bedrijvende antipatriotse pam-

flettisten. In 1785 schreef er een: ‘Ja heeden gaat men de aanbidders van de hoer

van Babel beampten, morgen welligt doet men ze regeeren’.46 Dit was niet de stijl

van intellectuelen. Zij beweerden juist het tegenovergestelde, zoals Berkheij, die

suggereerde dat als de patriotten eenmaal op het regeringspluche zaten, zij om de

katholieke emancipatie geen zier meer zouden geven.

Het antipapisme van Turnbull de Mikker was louter en alleen gericht op het

onderuit halen van het verlicht imago van de politieke rivalen. De solidariteit van

de patriotten met de katholieken was puur kiezersbedrog. De Politieke Snapster

prikte het door en bespotte het antipapisme van de Leydsche courantier, dat pas werd

geventileerd nadat de krant de steun van de katholieken kwijtraakte: nu ‘hy [de

courantier] geen pittjes of koeken meer van hun ontvangt nu gaat hy met hun by-

geloof, of ligtgelovigheid spotten’.47
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Wat de patriotten wilden was zelfs voor eenvoudige

vrouwen als Anne en Jannetje duidelijk: ‘de praats al-

leen, gelyk de roomsche in de tyd van de inquisitie

hadden’.48 Volgens De Politieke Snapster verried de dictato-

riale inslag van de patriotten de invloed van de jezuïeten.

Die zonnen al sinds de overwinning van de Nederlan-

ders op Spanje op wraak. De ‘haat der jezuïtische inqui-

siteurs’ was toen zodanig ‘aan ’t branden’ geraakt, dat

‘zy op niemand meer nyd hadden, dan op dien prins’.

Verbannen uit ‘onze natie’, kwamen zij nu als patriot-

ten vermomd stiekem het land weer binnen:

[...] geeven zy ’er zich in ’t openbaar niet voor uit;

zoo is het des te gevaarlyker. Het is met hun even

als met de sociaanen en arminiaanen in ons land

gegaan, hunne verderffelyke boeken en openbaare

leer, heeft de souverein van den lande by placcae-

ten verboden, maar spruitte die leer echter niet

weer uit, onder andere benamingen?49

Het op een hoop gooien van antistadhoudersgezinden

met jezuïeten, roomsgezinden, ‘cryptokatholieken’ en

arminianen is in het Nederlandse politieke taalgebruik overigens een oude traditie.

Dezelfde termen bezigden de orangisten in 1672 tegen Johan van Oldenbarnevelt

en Johan de Witt.50 Bij het schelden op de patriotse revolutie speelde men ook op de

man. Vooral de Amsterdamse uitgever Jan Verlem kreeg de wind van voren. Zijn uit-

gaven van uit het Frans vertaalde patriotse geschriften bewezen dat hij met een je-

zuïetische geest was bezield, hetgeen – aangezien Verlem niet rooms maar oudka-

tholiek was51 – mag worden omschreven als een origineel verwijt.52 De Politieke

Snapster schreef over zijn (vermeende?) politieke aspiraties: ‘Verlem zou wel als repre-

sentant gekozen willen worden maar, die wyze van verkiezing mag in Romen tot een

paus zyn, onze constitutie is in een protestants land geheel anders’.53 De uitgever fi-

gureerde overigens ook op een in 1786 anoniem gepubliceerde politieke prent ge-

titeld Vrijheids prent der Heden-daagsche Cantzel-Huzaren. In de setting van een kerk,

waarin een dienst gaande is onder leiding van de kanselhuzaar, staat hij prominent

in beeld met een rozenkrans in zijn handen. Het subversieve – katholieke – karak-

ter van de patriotten, wordt nog eens benadrukt door een wijwaterbakje en een, on-

der een aantal afgebeelde patriotse predikanten geplaatste tekst ‘alle avonde aflaat
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en benedictie’. Volgens Frans Grijzenhout tekende de maker van de prent geen ge-

wone kerk, maar een cryptokatholiek godshuis, waarin protestantse waarden waren

omgekeerd.54

het orangistisch antipapisme

Het orangistisch antipapisme van 1672-1674, 1747 en dat van 1787 lijken op elkaar,

maar toch alleen in die zin dat er op alle drie de momenten kortstondig sprake was

van tegen de katholieken fysiek gepleegd geweld. Het argument dat de katholie-

ken handlangers waren van de Franse vijand en een bedreiging vormden voor de

binnenlandse veiligheid werd in de tachtiger jaren nog wel gebruikt, maar zelden

als rechtstreekse belediging tegen de katholieken zelf. Ook de schrijver over de

Fransgezinde, anti-Engelse katholieken uit de aan het begin van dit hoofdstuk

aangehaalde uitspraak in de Vaderlandsche Opmerker, ging het uiteindelijk om een

standpuntbepaling. Hij vervolgde namelijk: ‘en juist mijnheer! om die reden, ben

ik verplicht de Engelsche, al was er anders geen reden hun als geloofsgenooten die

(...) nooit de wreedheden tegen ons hebben bedreven als de Franschen, meer te be-

minnen als laatstgenoemde’.55 In de patriottentijd, die de burger confronteerde

met de uitvinding van de moderne politiek, waardoor er voor hem (maar nog niet

voor haar) voor het eerst echt iets te kiezen viel, vervulde het orangistisch antipa-

pisme slechts de functie van een retorische figuur met behulp waarvan men ide-

ologisch afstand kon nemen van de patriotten.56

Dat de orangistische media van de jaren 1780 aan de stemmingmakerij van 1787

hebben bijgedragen, zoals de secundaire literatuur suggereerde, behoeft nuance-

ring. In lang niet alle bladen kwam antipapisme voor. Zo kwam in De Hartloper van

Staat en in De Post naar den Neder-Rhyn van Philippus Verbrugge, die als privépersoon

een uitgesproken hekel had aan de ‘roomsche dwalingen en bijgelovigheden’, geen

onvertogen woord voor.57 In de brievenrubriek van De Hartloper van Staat mocht ‘Jan

Verdraagzaam’ zelfs de opvatting verkondigen dat een gezindheid die geen gelijke

rechten genoot ook geen ‘zucht voor het vaderland’ kon hebben. De plakkaten wa-

ren in het verleden gerechtvaardigd wegens de vervolging van protestanten in

roomse landen, nu waren ze niet meer nodig. De ‘roomsgezinde medeburgers’

dienden ook daarom zo snel mogelijk vrijheid van godsdienst te krijgen.58 Het

voorbeeld bevestigt andermaal dat in de oranjemedia tegen de katholieken zelf,

zeker tot 1787, niet of nauwelijks werd geageerd. Het sluit dan ook naadloos aan

bij de wijze waarop zij invulling gaven aan het begrip vaderland. Om de annexa-

tie daarvan door de patriotten niet te laten slagen en aan te geven dat het ook uit-
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stekend met het oranjestandpunt samen kon gaan, gaven de orangisten het als ad-

jectief vaak een centrale plaats in de titels van hun tijdschriften. De Vaderlandsche

Opmerker, Vaderlandsche Byzonderheden, Vaderlandsche Staatsbeschouwers en Vaderlandsche sa-

menspraken getuigen daarvan. Men begon deze weekbladen om de eigen opvattin-

gen over de inrichting van de samenleving aan een groter publiek te presenteren,

en niet in de laatste plaats om tegenwicht te bieden aan het meer populaire patri-

ottisme.59 Hadden de orangisten in hun publicitaire uitingen de katholieken ne-

gatief bejegend en hen dus wél duidelijk van hun protestantse medeburgers on-

derscheiden, dan zou dat hun doelstelling om een op onderlinge verbondenheid

gebaseerde natie tot stand te brengen, in de weg hebben gestaan. Men besefte ter-

dege dat de steun van de omvangrijke katholieke minderheid voor een van beide

partijen het verschil kon maken. Toch heeft de orangistische retoriek de opinie

over de katholieken en het katholicisme niet helemaal onberoerd gelaten.

Bij het doornemen van orangistische weekbladen op antipapistische uitingen

kwamen de volgende zaken aan het licht. Ten eerste dat de oranjepers even ver-

splinterd was als de oranjebeweging zelf.60 In de wat ‘betere’ bladen was en bleef

de teneur dat de katholieken van de politieke ambten uitgesloten moesten blij-

ven, precies zoals Willem v dat in 1783 voorstelde. Wat echter opviel, was dat de ar-

gumentatie voor de uitsluiting in de beginjaren van de revolutie nog positief

werd geformuleerd. Het behoud van het kerkelijk bestel werd met nadruk gepre-

senteerd als waarborg voor de morele gemeenschap van het vaderland, waartoe ook

de katholieken behoorden. Het was duidelijk niet de intentie de katholieken te

kwetsen, misschien ook omdat men toen nog wat hoopvoller was hen uit handen

van de tegenpartij te kunnen houden. In de jaargangen en bladen uit de tweede

helft van de tachtiger jaren was de toon echter resoluter en botter. Vooral in 1787,

onder invloed van de politieke successen die de katholieken toen behaalden,

draaide de verdediging van de handhaving van de ongelijkwaardige positie van de

dissenters op volle toeren. Niet meer op grond van het eensgezinde vaderland,

maar vanuit de grimmige stelling dat politieke gelijkschakeling van alle gezind-

ten en dus ook van de katholieken, de ‘uitroeiing’ zou betekenen van de heersende

gereformeerde godsdienst. De toon die auteurs van de meer volkse geschriften aan-

sloegen was van meet af aan provocatief en soms ronduit extreem, bijvoorbeeld

waar men schermde met jezuïetische complotten. Op de consequenties van poli-

tieke uitsluiting van de katholieken werd in het geheel niet ingegaan.

In het verlengde van dit laatste kan worden vastgesteld dat in beide typen bla-

den het antipapisme functioneerde als een retorische figuur waarmee men de po-

litieke tegenstander zwartmaakte, veel meer dan als een aanval op de katholieken

(of de jezuïeten). Dat gold dan weliswaar niet voor geschriften van Luzac, maar wel
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voor die van Van Goens, Berkheij en Turnbull de Mikker. Een paar keer heb ik in

het voorbijgaan uit pamfletten geciteerd. Ik ben op dat genre niet dieper ingegaan,

maar zeker is dat het ook daar pittig, zo niet militant, toe kon gaan. Ook voor pam-

fletten lijkt te gelden dat de botte bijl vaker voor patriotten dan voor katholieken

werd gehanteerd. Zo kenschetste een pamfletschrijver de patriotten als moderne

varianten van de ‘Westerschen antichrist’, omdat zij, net als de paus van Rome, zich

geen rekenschap gaven van Christus en zijn bevelen. Als door satan gezonden vij-

anden trachtten zij de door de soeverein gewettigde Dordtse leer te verdringen om

zichzelf, ‘het stelzel van armyn, der wederdoopers, geestdryvery’, en ‘zulk soort, ja,

de roomsche’ te doen aanbidden.61 Pamflettisten benutten de creatieve vrijheid van

het genre en zochten doelbewust de grenzen van het betamelijke op.62 Hun werk-

wijze kwam daarmee dicht bij die van een schrijver als Turnbull de Mikker, maar

stond veraf van de doelstelling van maatschappelijk verantwoordelijk ingestelde

journalisten als Van Goens, Luzac en Berkheij. De wijze waarop het antipapisme

zich in de diverse bladen manifesteerde, kan niet los worden gezien van de toen-

malige politieke actualiteit, maar klaarblijkelijk was ook de lezersdoelgroep erop

van invloed.
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