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5

bataven en orangisten 

over het katholicisme en de katholieken en 

de scheiding van kerk en staat, ca. 1796

De negentiende-eeuwse cultuurhistoricus Conrad Busken Huet was fel gekant

tegen het liberalisme van zijn tijd en ook, heel consequent, tegen de patriotten die

er naar zijn mening de wegbereiders van waren. Hij verfoeide hen omdat zij de

breuk hadden teweeggebracht met het door hem zo opgehemelde oudvaderland-

se verleden. Vermoedelijk uit wrevel over de in zijn ogen nivellerende invloed van

de Fransen schreef hij: ‘Een deel onzer vaderlandsche patriotten […] was ingeno-

men met de revolutie, ook omdat zij haar als de natuurlijke bondgenoot en bevor-

deraarster van hun eigen antipapisme beschouwden’. Zonder hierop verder door

te gaan poneerde hij de fraai geformuleerde stelling: ‘vele keezen waren geuzen’.1

Hoewel Busken Huet nog altijd veelvuldig wordt aangehaald, beklijfde deze be-

wering in elk geval niet. Moderne historici – Van Sas voorop – bezien de Bataafse

tijd juist vanuit het perspectief van het overwinnen en verzoenen van tegenstel-

lingen, politieke maar zeker ook religieuze.2 Hoe verschillend de Bataven ook over

het proces van staats- en natievorming dachten en hoe hoog de conflicten daar-

over ook opliepen, zij vonden elkaar in een gemeenschappelijk religieus besef,

door Joost Rosendaal betiteld als ‘oecumenisch christen-radicalisme’.3

Gedurende de Bataafse jaren werden de in de patriottentijd ontwikkelde denk-

beelden over volkssoevereiniteit en de inrichting van de staat en maatschappij in

praktijk gebracht. In 1796 zette men een cruciale stap. Na vele uitgebreide debat-

ten, waarin men aansloot bij de al langer gaande discussie over de privatisering van

de godsdienst, scheidde de Nationale Vergadering per decreet op 5 augustus van

dat jaar de kerk af van de staat: ‘Er kan, of zal geen bevoorrechte noch heerschen-

de kerk in Nederland meer geduld worden’.4 Dit eerste artikel van het ontwerp

van een constitutie voor de Bataafse Republiek impliceerde gelijke behandeling

van alle burgers, los van hun kerkelijke achtergrond. Staatkundig gezien werden

de katholieken nu als gelijkwaardige burgers geaccepteerd. 

Hoewel de scheiding van kerk en staat de godsdienst tot een privéaangelegen-

heid verklaarde, verdween deze daarmee nog niet definitief achter de voordeur.

Kerk en godsdienst waren geen inwisselbare begrippen. Nog steeds, beter gezegd:

meer dan ooit, gold dat een burger geen goede burger kon zijn als hij of zij niet ook
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een vroom christen was. Binnen een kerkelijk neutrale staat, waarin de overheid

zich niet met de onderling verschillende leerstellingen bemoeide, kwam, zoals

Agatha Deken het verwoordde, het ‘innerlijkst verbond’ tussen de rechten en

plichten van de burger en christen optimaal tot zijn recht. Een ‘wijs gouverne-

ment’ bevoordeelde niet één kerk ten nadele van de andere, maar liet alle christe-

lijke gezindten de vrijheid God te dienen in overeenstemming met hun geweten

en hield altijd in het oog: ‘de gevoelens zijn vrij, geensins de daaden. Daar het niets

van ons eischt, dan dat wij nuttige ingezetenen, en goede burgers zijn’.5 De kerken

begrepen dat hun nieuwe werkterrein zich verlegde naar het morele vlak, en aan-

vaardden de taak de gelovigen op te voeden tot aan het vaderland loyale burgers.6

Ook de beelden die van de gemeenschap binnen de culturele context werden

gecreëerd om de natiestaat in wording te legitimeren waren en bleven gericht op

het tot stand brengen van een sociale en religieuze cohesie, die nadrukkelijk ook

de katholieken omsloot. In Tilburg organiseerde de Vaderlandsche Sociëteit een alle-

gorische optocht die de gelijkheid van de godsdiensten uitbeeldde. Een jonge in

het wit geklede vrouw met een wierookvat in haar hand leidde een Turk, een Jood,

een Moor en een Christen naar het altaar, waar zij door de Deugd en de Verlich-

ting verder gevoerd werden tot het voetstuk van de Vrijheid om elkaar daar ver-

volgens plechtig de Broederhand te geven.7 Ook spectatoriale geschriften van de

late jaren tachtig en negentig, die wat meer gepolitiseerd waren dan hun voor-

gangers, benadrukten de principes van verdraagzaamheid en gelijkheid. Zo riep

De Menschenvriend in 1797 alle ‘christen landgenoten’ op om voortaan de katholie-

ke ‘medebroederen’ eerbiedwaardig te behandelen: ‘Geen trotsche verdraagzaam-

heid rekt meer den keten, waar wy onze anders gevoelenden broederen kluister-

den (…). Minzaam bieden wy de hand aan onze roomschgezinde medebroederen;

wy eerbiedigen hunne altaren, waar voor zy, onzen eeuwig gezegenden Jesus aan-

bidden’.8 Zeven jaar eerder klonk de boodschap van De Menschenvriend ambivalen-

ter. Ook in 1790 vroeg het protestantse burgers al tolerantie en respect op te bren-

gen tegenover hun katholieke natiegenoten, maar het blad benadrukte toen

tevens dat dit nog niet betekende dat zij ook hun geloof hoefden goed te keuren.

Knielde een ‘roomschgezinde medeburger’ voor een kruisbeeld neer, zie daar dan,

zo luidde het advies, de ‘zinnelykheid’ van in, maar: ‘dank gy den god der natuur

voor het licht, dat over uw verstand opging!’9 De Nederlandsche Spectator liet in een

aflevering uit 1794 ‘Maarten Verdraagzaam’ aan het woord. In zijn dorp waren de

katholieken in de meerderheid en de dominee verkeerde met hen op goede voet.

Was dat wel zuivere koffie? Ja, luidde het antwoord van de spectator: 
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[…] in eene maatschappelyke samenleeving is het algemeen verdrag de

eenige grond van vertrouwen en welwillendheid; geene belydenis van

den roomschen, van den joodschen, of van andere godsdiensten, kan met

dit verdrag strydig wezen en waarom zouden wy dan die belyders, wan-

neer zy zich edel gedragen, niet als waarde medeburgers eerbiedigen en

liefhebben? 10

Elizabeth Wolff en Agatha Deken, wier oeuvre binnen het onderzoek naar het na-

tiebesef van de late achttiende eeuw geldt als ijkpunt bij uitstek van de gematig-

de christelijke Nederlandse Verlichting, bleven consistent in hun confessioneel

neutrale en juridische opvatting van het burgerschap. In hun Gedichten en liedjens

voor het vaderland (1798) pleitten zij voor gelijke rechten voor alle christenen, onder

wie zij nadrukkelijk ook de katholieken begrepen. In dezelfde bundel kwamen zij

op voor de burgerlijke gelijkstelling van de joden.11 Overal zag men tekenen van

toenemende onderlinge verbondenheid. Zelfs het hart van het ‘jonge roomsche

republikeinsche meisje’ klopte voor het vaderland, dichtte een almanakschrijver

enthousiast.12 Nu er voortaan alleen nog christenburgers in plaats van protestan-

ten en katholieken waren, ging men met elkaar een conflictloze toekomst tege-

moet, zo stelde menigeen zich voor:

Elk burger zal eerlang ’t genot der vrijheid smaaken,

En juichen in zijn heilrijk lot;

Geen roomsche of protestant hoort meer zijn denkwijs wraaken,

Elk dient en dankt den waaren God.13

De vrijheid van godsdienst zou inderdaad voorgoed het grondprincipe blijven

van de nieuwe natiestaat. Dat katholieken hun ‘denkwijs’ niet meer zouden ho-

ren ‘wraaken’, was echter niet meer dan wishful thinking. Het pakte anders uit. Ten

opzichte van de patriottentijd geven de jaren 1787-1800 zelfs een omgekeerde ten-

dens te zien. In patriotse ogen waren katholieken volwaardige vaderlanders, zij

het nog niet in burgerrechtelijke zin. Met de Omwenteling van 1795 werden ka-

tholieken voor de wet gelijkgesteld, maar juist rond deze periode begonnen voor-

standers van de revolutie steeds vaker lucht te geven aan morele bezwaren. 

Men was niet tegen het feit dat de katholieken gelijke burgerrechten kregen,

maar had er wel ernstige bedenkingen bij. Zelden kwamen dergelijke second

thoughts in de politieke weekbladpers terecht. In bladen als De Politieke Opmerker

(1795), De Advocaat der nationaale vrijheid (1795-1796), De Democraten (1796-1798) en De

Politieke Blixem (1797-1798) vormden vraagstukken omtrent de positie van het ka-
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tholicisme en de katholieken, anders dan eerder in de patriotse opiniepers, nauwe-

lijks een onderwerp. Hiervoor kunnen verschillende redenen worden genoemd.

In de eerste plaats stelden politieke journalisten de Republiek het liefst voor als

een gemeenschap van verdraagzame burgers en burgeressen. Of die burgers ka-

tholiek of protestants waren verklaarden zij voor volslagen irrelevant. Liever dan

het geloofsverschil moest de eenheid benadrukt worden, en als het even kon ook

vanaf de kansel. Predikanten die gewoon waren te fulmineren tegen de paapse mis,

zo schreef De Politieke Opmerker, moesten nu maar eens over de rechten van de mens

gaan preken.14 De politieke opiniemakers schreven nadrukkelijk voor het ‘Bataaf-

sche volk’, als een één en ondeelbare eenheid, en spraken hun lezers aan als ‘repre-

sentanten’, ‘democraten’ of ‘landgenoten’.15 In de tweede plaats ging de aandacht

van de politieke journalistiek uit naar vraagstukken die te maken hadden met het

tot stand brengen van een constitutie en een slagvaardige politieke organisatie.16

Voor zover men over godsdienstige kwesties schreef, gebeurde dat altijd vanuit een

politieke invalshoek. De morele dimensie van het burgerschap kwam zeker aan

bod, maar het accent lag dan eerder op vaderlandsliefde en bijvoorbeeld het be-

lang van historisch besef, dan op vroomheid.17 Uit De Democraten blijkt zelfs dat het

alom gepropageerde concept van de met religieuze waarden ingevulde bugerdeugd

soms ook van een meer sceptische kant bekeken werd. De redacteurs I.J.A. Gogel en

W.A. Ockerse hadden zo hun reserves. Degenen die het hardst riepen dat de gods-

dienst onmisbaar was voor de maatschappij omdat ze ‘goede en brave burgers’

vormde, waren tegenwoordig gelukkig ‘edelmoedig genoeg’ om deze rol aan ‘alle

godsdiensten of van de religie in ’t gemeen toe te staan’. Maar zij plaatsten de gods-

dienst toch vooral zo op de voorgrond om de politiek te overtuigen van het belang

van financiële overheidsteun aan de kerken, niet in de laatste plaats die van henzelf,

de gereformeerden. Voor de Democraten-redacteurs opende zich hier een ‘afgrond

van haat en partijschap’. Want ‘zal de roomsgezinde zich willen belasten voor hem,

die zynen eerdienst bespotlyk maakt en ongerymd noemt?’ en de ‘protestant voor

den geenen die hem als ketter veracht?’De scheiding van kerk en staat moest zo ra-

dicaal mogelijk worden doorgevoerd. Zolang elke ‘burger wel handelt; dat is, de

plichten, door de wet voorgeschreven, getrouw vervult’, was het de staat om het

even wat iemand nu precies geloofde.18

Voor deze studie bleken publicaties waarin de maatschappelijke actualiteit

hoofdzakelijk werd benaderd vanuit een cultureel of godsdienstig perspectief de

rijkste bron voor treffende citaten. En dat is hoe dan ook opmerkelijk. Want on-

danks de zojuist genoemde verschillen zijn er tussen politieke teksten enerzijds

en moraliserende en culturele teksten anderzijds eveneens allerlei inhoudelijke en

stijltechnische parallellen te trekken. Toch vonden de achtiende-eeuwers het bij
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antipapistische uitlatingen kennelijk nodig een duidelijk onderscheid te handha-

ven. Dit is des te intrigerender omdat politiek en cultuur in deze tijd nog geen

afzonderlijke, strikt van elkaar gescheiden werelden waren. Niet alleen waren de

verschillende genres nog niet zo scherp afgebakend – Gerrit Paape bijvoorbeeld

goot zijn politieke opvattingen bij voorkeur in de vorm van pseudo-autobiogra-

fische romans – ook de auteurs zelf bepaalden zich niet steeds tot een en hetzelf-

de métier. Bij politieke opinievormers en auteurs van literaire werken ging het

niet zelden om dezelfde personen. Ook dankzij de snelle machtswisselingen werd

er nogal eens heen en weer geschakeld tussen een politieke loopbaan en een schrij-

verscarrière. Dat de mores op de burelen van de culturele media van die van de

politieke verschilden, zal in de hoofdstukken vijf en zes duidelijk worden via on-

derzoek naar de algemeen culturele tijdschriftpers. 

Heel anders was het gesteld met de publicistiek van de tegenpartij. Een oran-

gistische weekbladpers vergelijkbaar met die uit de patriottentijd kwam gedu-

rende de Bataafse jaren niet van de grond. Mogelijk was de afwezigheid van de

stadhouder als subsidiegever hierbij een factor. Maar eigenlijk wilden orangisten

ook niet appelleren aan de publieke opinie – dat was in hun ogen al een zwakte-

bod en leverde veel problemen op, want in het toen vigerende klimaat werden

echt prinsgezinde teksten beschouwd als landsverraderlijk en vaak van de pers-

vrijheid uitgesloten. Anders dan de Bataafse patriotten, en anders dan in de tach-

tiger jaren, waren de stadhoudergezinde publicisten voor de verspreiding van hun

opvattingen aangewezen op incidentele uitgaven, zoals verhandelingen en pam-

fletten. Het genreverschil dat zich voordeed bij het Bataafs antipapisme, speelde

bij de orangisten een omgekeerde rol. Stadhoudergezinden ventileerden hun op-

vattingen juist overwegend in politiek-activistische geschriften: bij hen was het

antipapisme niet van morele of theoretische, maar van politiek-praktische aard.

De volgende paragraaf behandelt de patriotse perceptie van de revolutionaire

gebeurtenissen in de Oostenrijkse Nederlanden. Daarin zal zich een vooraankon-

diging van de omslag in de houding van de patriotten tegenover het katholicis-

me duidelijk manifesteren. 

de brabantse revolutie, 1789-1790 

Na de Pruisische invasie van 1787 weken duizenden patriotten uit naar de zui-

derburen. Een aantal van hen berichtte over de gebeurtenissen tijdens de Brabant-

se revolutie die zij in de jaren 1789-1790 meemaakten, tegen het gezag van de Oos-

tenrijkse keizer Jozef ii. In geschriften van deze ballingen ging het vaak over de

105

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 105



godsdienst van het gastland, het katholicisme. De zich grotendeels in de open-

baarheid afspelende geloofsbeleving van de Brabanders en Vlamingen, de proces-

sies, omgangen en andere devotionele manifestaties, zetten Nederlandse schrij-

vers aan tot beschouwingen over de vraag of het katholicisme het moreel gehalte

van een gemeenschap eigenlijk wel ten goede kwam. Een groot contrast met de ja-

ren 1780-1787, toen de patriotten steeds de nadruk legden op de katholieken als

gelijke vaderlanders, maar aan de vraag in welk opzicht hun godsdienst daar een

behulpzame factor bij kon zijn – of juist niet – meestal stilzwijgend voorbijgin-

gen. Nu men de eigen verklaringen niet meer zo direct hoefde af te stemmen op

het aantrekken van steun onder de katholieken en men bovendien het excuus had

te schrijven over een andere katholieke cultuur, nam men geen blad meer voor

de mond. Joost Rosendaal en Jaques Baartmans analyseerden geschriften van bal-

lingen en stuitten op zowel positieve als negatieve oordelen. Soms ook op onver-

valst antipapisme, al kende de eerste historicus daar minder gewicht aan toe dan

de laatste. Rosendaal stelde dat de meeste vluchtelingen een vooringenomen hou-

ding tegenover katholieken afkeurden, omdat zij het in strijd vonden met de geest

van religieuze verdraagzaamheid.19 Mijns inziens steekt het anders in elkaar. De

tolerantie ging alleen op voor katholieken die naar protestantse maatstaven als

verlicht vielen te classificeren. En dat waren er maar weinig.

Kenmerkend was dat Nederlandse schrijvers in de Oostenrijkse Nederlanden

twee typen katholieken waarnamen. Geestelijken die net zo verstandig dachten als

zijzelf en de verlichte godsdienstpolitiek van Jozef ii steunden, en domme gelovi-

gen die voor de rede onbevattelijk bleven en in bedwang moesten worden gehou-

den. Het eerste type was sterk in de minderheid, maar gaf toch wel degelijk aan

dat ook het katholicisme verlichte en verdraagzame christenen kon voortbrengen.

In meerdere geschriften, vooral in die van Gerrit Paape, werden dergelijke ‘mens-

lievende’ geestelijken die kundig en vriendelijk over hun godsdienst spraken, ge-

presenteerd als een blijde ontdekking.20 Zij voldeden helemaal aan de criteria die

de protestanten aanlegden voor de morele burger. Misschien heeft het de patriot-

ten gesterkt in hun idee dat het mogelijk moest zijn dit type katholiek ook in Ne-

derland te creëren, met behulp van een grootscheeps beschavingsoffensief.

Maar ook het tweede, domme en bijgelovige type, behorend tot de meerder-

heid van de gelovigen, beïnvloedde de kijk op de eigen katholieken. Zij waren, zo

kon men nu vaststellen, ‘gelukkig godsdienstiger’ dan hun Vlaamse en Brabantse

geloofsgenoten.21 Volgens de anonieme auteur van Levenswyze en lotgevallen der Hol-

landsche Emigranten (1791) verkeerden de gelovigen in de Oostenrijkse Nederlanden

in een permanente staat van verblinde bijgelovigheid omdat hun kerkleiders nau-

welijks eisen aan ze stelden. De goede werken omvatten slechts minimale verplich-
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tingen. Wie geregeld een kerkdienst bezocht, zijn paternosters bad en af en toe eens

biechtte, kon zich al verzekerd weten van een plaatsje in de hemel. Onderzoek en

studie waren niet nodig. De uitbundige processies stimuleerden een al te feestelij-

ke stemming, waarna men meende vrolijk aan het bier te kunnen gaan. Deze hou-

ding stuitte niet alleen gereformeerden maar ook ‘verstandige roomsch-gezinde

Hollanders’ tegen de borst. Volgens de auteur moesten de katholieken onder de

ballingen bekennen dat zij ‘hun eigen godsdienst hier niet kunnen vinden’.22

Nederlandse patriotten schreven veelvuldig over de eenvoudige Brabantse en

Vlaamse katholieken. Er waren er die de nadruk legden op wat zij zagen als bijge-

lovigheid: blinde volgzaamheid, fanatisme, kinderlijke aanbidding van beelden

en heiligen, onnozel geloof in wonderen, onverdraagzaamheid tegenover anders-

denkenden. Zelden echter vonden Nederlandse patriotten de devotie van de be-

volking alleen maar slecht. Positief en bijzonder vond men de religieuze toe-

wijding, en de eerbied in de kerken. Ook wilde men soms best aannemen dat

processies en beeldenverering verantwoorde middelen konden zijn om tot op-

rechte vroomheid te komen.23 Zelfs al ging het, zoals een zegsman van Gerrit Paa-

pe het formuleerde, om ‘aperijen’, dan nog kweekten ze ontzag voor God en kon

de woeste en driftige mentaliteit van het gemeen worden beteugeld.24

Het wezenlijke probleem lag niet bij de gelovige leken. Unaniem en krachtig

veroordeelde men dat de devotie mensen kwetsbaar maakte omdat deze mis-

bruikt kon worden voor politieke doeleinden. Volgens Nederlandse patriotten

waren de geestelijken, gunstige uitzonderingen daargelaten, de aanstichters van

het verzet tegen de keizer. Deze wilden diens kerkelijke hervormingen ongedaan

maken, herstel van hun privileges, of nog erger, waren uit op een dictatuur van

theocratische snit. Om het volk te mobiliseren gebruikten zij religieuze manipu-

latietechnieken, en zouden zij grote menigten gelovigen op de been brengen door

votiefmissen, processies, wonderen en openbare gebedsdiensten als novenen.25

Toen de geestelijken, als medestanders van de Statisten onder leiding van Hein

van der Noot, in conflict kwamen met de door Jan Frans Vonck aangevoerde de-

mocratische vleugel van de revolutionaire beweging, was de keuze voor de Ne-

derlandse patriotten dan ook snel gemaakt. Zij namen afstand van de partij die

volgens hen van religie en politiek een gevaarlijke cocktail maakte en kozen de

kant van de ‘vonckisten’.26

In feite conformeerden de ballingen zich aan het ter plaatse vigerende anti-

klerikalisme, maar in hun geschriften was dit vaak vervlochten met antipapistisch

getinte uitvallen. Dit gold voor Clara Cornelia van Eijck, die in haar Gents journaal

(1790-1791) schreef bang te zijn dat fanatieke priesters de Brabanders klaarstoom-

den om de protestanten te vermoorden.27 Luchtiger getoonzet, maar niet minder
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serieus, waren de antipapistische fulminaties van Gerrit Paape. In het voorbericht

van het vierde deel van zijn in briefvorm geschreven autobiografische roman 

de Hollandsche wijsgeer in Braband (1788-1790) liet deze rasprovocateur zich kennen als

de 

Man, die de houten en steenen heiligen en derzelver bespotlijke ver-

eerders met een vrolijk, en zomtijds met een beschimpend oog beschou-

wen durfde, en zulke in een licht voor zijne geweezen landgenooten

plaatsen, als deeze bewierookte poppen verdienden!28

Paape was niet alleen gekant tegen dogmatische katholieke geestelijken. Voor en

na zijn vlucht schreef hij met enige regelmaat ook over zich misdragende domi-

nees. Als verlicht denkend persoon was hij wars van alle gezagsgeloof. Zoals de

meeste laat achttiende-eeuwse auteurs matigde hij zijn toon wanneer hij schreef

over de sociale omgang met individuele katholieken. In zijn autobiografie Myne

vrolyke wysgeerte in myne ballingschap sprak hij wijze woorden over de vrouw van zijn

vriend Thomas, die op haar sterfbed een katholieke zegen wenste. Paape vond dat

best en ergerde zich aan het domineesgedram.29

Paape was een van de auteurs die via literair vormgegeven gesprekken graag

wees op het bestaan van verstandige katholieken. Zij waren precies zo verlicht als

Jozef ii voor ogen stond. Paape stelde ze voor als roependen in de woestijn, maar

ook als een inspiratiebron voor de toekomst.30 Aan de andere kant van het spec-

trum van de gelovigen bevonden zich de kloosterlingen. Zij behoorden, zo stelde

de schrijver bij monde van een fictionele pater, tot het ‘domme gemeen’. Om mon-

nik te worden moest men haat tegen de mensheid voelen, een bijgelovige geestdrij-

ver zijn en het gezond verstand volledig uitbannen.31 Na zijn vlucht naar Frankrijk,

volgens Paape gevolg van de vervolgzucht van de Brabantse geestelijkheid, kreeg

zijn toen steeds sterker wordende neiging tot antimonasticisme tevens scabreuze

trekken en haalde hij bijvoorbeeld aloude clichés als seks met biechtelingen en

zichzelf prostituerende nonnen van stal.32 Hierin was hij niet uniek. Frederik

Christoffer Hermannus de Wolff van Westerrode liet zich tijdens een etentje in het

vluchtoord Sint-Omaars ontvallen, dat wie een nonnenklooster bezocht, er goed

aan deed een ‘half dozijn lullen’ mee te nemen, want het was wel duidelijk dat de

‘papen de begijnen naaide’. Toen een katholieke tafelgenoot tegen dit soort praat

bezwaar maakte, volgde erop een fikse vechtpartij.33 Paapes bezwaren waren van

politieke aard. In zijn ogen waren kloosters ‘broeinesten van vooroordeelen, bijge-

loof, dwaasheeden en ondeugden’. Met het Franse regeringsbesluit deze ‘verblij-

ven der huichelarij’ af te schaffen stemde hij dan ook volmondig in.34
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Voor reacties op de Brabantse revolutie werd soms ook plaats ingeruimd in de

in Nederland verschijnende tijdschriften.35 Een enkele keer vormde de omwente-

ling in de Oostenrijkse Nederlanden ook het onderwerp in de zogenaamde apo-

litieke spectatoriale pers. Voor het te Dordrecht anoniem uitgegeven blad De Ant-

woorder was het aanleiding voor een uitvoerige uiteenzetting over de vraag ‘Wat is

bijgeloof?’ De Antwoorder (1792-1794), die naar eigen zeggen reageerde op vragen,

opgeworpen door het Leidse blad De Vraag-Al (1791-1796), ging in op de kwestie

wat ‘Heintje’ van der Noot betekende voor de Brabanders, om het verschijnsel

bijgeloof  ‘in zijne volste uitgestrektheid te doen kennen’. Deze hadden volgens

deze spectatorschrijver, met hun afwijzing van de politiek van Jozef ii, een unie-

ke kans laten lopen het gezond verstand te laten regeren. De jozefistische maat-

regelen waren erop gericht het bijgeloof uit te roeien, door onder meer het vernie-

tigen van de schadelijke en nutteloze kloosters en de afschaffing van belachelijke

en kostbare processies.36 De katholieke kerk verdiende geen verdediging. Dit in-

stituut stond voor geloof aan ‘kinderagtige en zomtyds ergerlyke fabelen’, het op-

leggen van ‘zotte penitentiën voor de zonden die men zelf onder de boetedoe-

ning opnieuw pleegde’ en het ‘vetmesten’ van de geestelijkheid die door middel

van de biecht ‘volstrekt meester van alle geheimen was’. Als toppunt van bijgeloof

beschouwde De Antwoorder het moment waarop de Brabantse volksmassa’s het por-

tret van de voorvechter van deze bijgelovige godsdienst, Van der Noot zelf, op de

borst speldden en in processies ronddroegen.37

‘weinig of geen waare verstandige luiden’

Ten tijde van zijn ballingschap in Frankrijk vervaardigde Gerrit Paape de brieven-

roman Republikeinsch speelreisje van Vrankryk naar Holland. Ook dit is een voorbeeld hoe

patriotse afkeer van het katholicisme na 1787 naar de oppervlakte kwam, terwijl het

tegelijk toonde dat ook Nederlandse katholieken niet langer gespaard bleven. Het

doel van de roman was steun te betuigen aan de initiatieven van H.W. Daendels de

Republiek aan te vallen.38 Paape lijkt de generaal en zijn Franse hulptroepen een in-

schatting te willen bieden van de te verwachten Nederlandse reactie. Een van de

brieven wijdde hij geheel aan de vraag welke ‘uitwerking de afschaffing van de open-

bare godsdienst in Frankrijk op de gemoederen der Nederlanders hebben zal’.39 De

Fransen hoefden er niet op te rekenen dat hun godsdienstpolitiek, in het bijzonder

de ‘vernietiging van de uitwendige vertooningen en plegtigheeden’, steun zou on-

dervinden van de katholieken in Nederland. Volgens Paape was het algemeen be-

kend, niet in de laatste plaats bij de ballingen, dat zij veel bijgeloviger waren dan de
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Fransen. Onder hen konden ‘weinig of geen waare verstandige luiden gevonden

worden, ten minsten weinig of geen, die zig als de zoodanigen, in ’t openbaar doen

kennen’.40 Brave en onbevooroordeelde lieden, die de Franse hervormingen niet on-

der het vergrootglas van hun eigenbelang zouden beschouwen, bestonden, maar

‘deeze weinigen, die zwygen zullen en stille zyn, betekenen niets, met betrekking

tot den grooten hoop, die wy alleen in aanmerking moeten neemen’.41

antipapistische retoriek ter legitimatie van 

de scheiding van kerk en staat

De oorlogen, oneenigheden, twisten, vervolgingen zijn bekend, welken

de pausen, en de geestlijkheid, in alle waerelddeelen, maar bijzonderlijk

in Europa, aangeblaazen hebben, tusschen koningen, en onderdaanen:

het is bekend, door welke schandelijke middelen, en daaden, de pausen,

hunnen aanhang, kerkelijke magt, en gezag, over de geheele aarde heb-

ben trachten uittebreidden, en hoe gelukkig zij, wegens de domheid, en

barbaarschheid der volken, daarin geslaagd zijn!42

Waar men betoogde dat de overheid zich voortaan terughoudend moest opstel-

len ten opzichte van de kerkgenootschappen en vice versa, gebeurde dat zelden

zonder eerst te stellen dat uit het handjeklap tussen de paus en allerlei wereldlij-

ke vorsten de vreselijkste onheilen waren voortgekomen. Dat het katholicisme

verantwoordelijk was voor alles wat er in de historische betrekkingen tussen kerk

en staat fundamenteel fout was gegaan, gold als een axioma. Maar ook het protes-

tantisme trof blaam. Volgens de (anonieme) auteur van bovenstaand citaat on-

derscheidde de heerschappij van de protestantse geestelijkheid zich uiteindelijk

nauwelijks van de ‘verbaazende, magt der pausen, en der roomsche geestlijk-

heid’.43 Dit was ook de visie van de Leidse remonstrantse predikant Cornelis Rog-

ge, zoals hij die verwerkte in een pleidooi voor de scheiding van kerk en staat, ge-

richt tot de Nationale Vergadering. In een ver verleden had de nauwe vereniging

van kerk en staat nog wel meegewerkt aan de beschaving en verlichting van de

toen aan ‘zinlyke driften’ overgeleverde volken. Sinds de ‘vroegste kristeneeuwen’

was het echter een ‘allergevaarlijkst en allerverderfelijkst werktuig’ geweest in de

handen van ‘geestelijke en wereldlijke dwingelanden’. Ook nadat het ‘gothisch

gebouw des bijgeloofs’ omver was gehaald en op de puinhopen de tempel van de

ware godsdienst was gesticht, hield de geestelijkheid het mensdom door dom-

heid en bijgeloof in bedwang.44 Het was dus alleszins gerechtvaardigd indien de
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overheid zich voortaan terughoudend opstelde ten opzichte van de kerkgenoot-

schappen en omgekeerd. Volgens Rogge had het geen zin het ‘protestantendom’

op de geestelijke troon te zetten en met geweld te handhaven, om de dwingelan-

dij van Rome te voorkomen. Hiermee reageerde de remonstrantse voorman op

een door Hiëronymus van Alphen drie jaar eerder gepubliceerd pamflet, waarin

deze voorspelde dat de scheiding van kerk en staat zou leiden tot de ondergang

van het protestantisme en de burgerlijke vrijheid.45

Een argument dat Rogge ter verdediging van de scheiding tussen kerk en staat

in stelling bracht, was dat zij een dam opwierp tegen het ontstaan van een katho-

liek machtsoverwicht. De maatregel zou de positie van het protestantisme en de

vrijheid van de burgers gegarandeerd veilig stellen. Als de heersende kerk was af-

geschaft, zou het voor de katholieke kerk immers zinloos worden die positie nog

langer te ambiëren. In zijn politieke spectator De Republikein nam de remonstrant

en patriot Jan Konijnenburg een betoog op van dezelfde strekking. Het afscheid

van het principe van een heersende kerk had als groot voordeel dat het voor eens

en altijd een einde maakte aan de mogelijkheid dat de katholieke kerk voor zich-

zelf de status van de gereformeerde kerk zou opeisen. Zolang werd vastgehouden

aan een bevoorrechte kerk, zouden de katholieken de concurrentiestrijd met de

gereformeerden nooit opgeven. Dat zij die strijd ook nog konden winnen was een

reëel gevaar, ‘dewijl hun getal zeer groot is’. Bovendien waren zij extra gemoti-

veerd omdat zij de kerkelijke goederen wilden terughalen, die het ‘gereformeerd-

gezinde staatsbestuur’ hen in vroeger tijden ‘ontweldigt’ had. Het was alleszins

denkbaar dat de katholieken, zodra zij in de Vergadering van Holland, of enige an-

dere provincie, de meerderheid zouden halen, hun godsdienst tot de heersende

zouden verklaren. Voor de onderhoudskosten van hun eredienst lieten zij dan

vast en zeker de gereformeerden opdraaien.46

Groot pluspunt van de scheiding van kerk en staat was met andere woorden,

dat het de Republiek beveiligde tegen het doorslaan van de machtsbalans in ka-

tholieke richting. Dit argument zou kunnen worden geïnterpreteerd als een ma-

nier om de angel uit de contraretoriek te halen. Maar er stak meer achter. Als re-

monstranten waren Konijnenburg en Rogge de grootste pleitbezorgers van een

samengaan van alle protestantse denominaties, om als ongedeelde kerk het va-

derland een solide godsdienstige basis te geven. In hoofdstuk zes over de Vader-

landsche Bibliotheek zal blijken dat het katholicisme daarbij bewust – ook op grond

van antipapistische motieven – op afstand werd gehouden. De remonstranten

kunnen hoe dan ook als een belangrijke bron van het Bataafse antipapisme wor-

den aangemerkt. De spectators De Denker en Bijdragen van het menschelijk geluk van res-

pectievelijk Abraham van der Meersch en Jan Konijnenburg getuigden daarvan.
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Dit gold in nog veel sterker mate het tijdschrift Lektuur bij het ontbijt en de thetafel

(1804-1807). Volgens de redacteur Paulus van Hemert was een keuze voor Rome op

het infantiele af: 

Het catholicisme schikt zig eigenlijk alleen voor menschen van geringe

geestvermogens, of van weinig beschaafdheid, die, gelijk kinderen, den

leiband behoeven, en door gezag moeten gevoerd worden op den weg

der veredeling.47

‘kan een republiek met de vrije oefening 

van den roomschen godsdienst bestaan?’

In de vele malen herdrukte politieke verhandeling: ‘In welke zin kunnen de men-

schen gezegd worden gelijk te zijn?’ (1793), die de status verwierf van een hand-

boek voor de patriotten, verschafte de latere voorzitter van de eerste Nationale

Vergadering, Pieter Paulus, de mensenrechten van een christelijke basis. In sa-

menhang daarmee verdedigde hij invoering van een volledige godsdienstvrijheid

en het rechtsbeginsel van de verkiesbaarheid van alle burgers tot alle ambten en

bedieningen. De boodschap aan de katholieken was tweeslachtig. Enerzijds dien-

den zij als gelijke burgers te worden geaccepteerd. Anderzijds omschreef Paulus

de katholieke hiërarchie als een: ‘onafhanglyk lighaam van geestlyke dwingelan-

den’, die namens Jesus Christus op aarde een ‘schier onbegrensde magt vorderden

en oefenden’ en een kerkheerschappij invoerden, die niets dan trotse en onbarm-

hartige overheersing en dwingelandij voortbracht.48

Met de scheiding van kerk en staat zagen de patriotten zich geconfronteerd

met het probleem dat zij nu tolerantie moesten betonen tegenover een kerk, die

volgens hen dat beginsel niet aan anderen toestond. Zij waren huiverig rechten te

geven aan een godsdienst die met die vrijheid de vrijheid van andere burgers zou

kunnen beletten. Maar óók als zij van haar nieuwe positie geen misbruik zou ma-

ken en zich slechts beperkte tot de aan de kerken toegekende taak de gelovigen

moreel op te voeden, was het nog maar helemaal de vraag of een zo moreel gecor-

rumpeerde godsdienst een dergelijke vrijheid kon worden toegestaan. De gema-

tigd-orthodoxe Utrechtse patriot Jodocus Heringa verwachtte er weinig van. In

een uit 1795 daterende dank- en biddag leerrede, een type preek bedoeld een be-

sef van nationale eenheid onder de gelovigen te bewerkstelligen, benadrukte hij

de noodzaak de verlichte natie te vestigen op een algemeen christendom. Over de

haalbaarheid van dit ideaal was Heringa echter pessimistisch. Volgens hem vorm-
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de de katholieke kerk een obstakel in de voortgang van de Verlichting. Voor de

burgers was het van essentieel belang om in zaken van godsdienst te kunnen ge-

loven en belijden wat hun na eigen onderzoek als waar voorkwam. Dat recht werd

de katholieken ontzegd. Zolang de ‘predikers van het bijgeloof’ de tirannen op

hun wankelende stoelen bleven steunen, en de wereldlijke machten de ‘vermolm-

den stoel van den ouden man te Rome’ nog schraagden, was en bleef een christe-

lijke natie volgens Heringa een utopie.49

De vraag of het katholicisme in de nieuwe seculiere Republiek de vrijheid kon

worden toegestaan haar eigen intolerante dogma’s in praktijk te brengen, met als ri-

sico dat ze die ook aan niet-katholieken zou opleggen, komt uitvoerig aan de orde

in een nooit uitgegeven manuscript van Elizabeth Wolff en Agatha Deken. De tekst

behoort bij hun Geschrift eener bejaarde vrouw (1802); het dateert van rond 1795 en werd

getranscribeerd en toegelicht door André Hanou.50 De schrijfsters maken de pro-

blematiek inzichtelijk via een opvoedkundig tafelgesprek, waarbij Mietje, een meis-

je van zeventien, samen met haar vriendinnetjes luistert naar argumenten die af-

wisselend door haar ouders en een familievriend naar voren worden gebracht. De

laatste betoont zich een fel tegenstander van de ongelijke behandeling van de katho-

lieken. Het was onrechtvaardig dat zij buiten het land- en staatsbestuur waren ge-

sloten, terwijl zij zo dapper hadden meegevochten tegen de Spanjaarden. Vanuit de

zestiende-eeuwers bezien viel het nog wel te begrijpen, want die moesten nu een-

maal kiezen uit vervolgen of zelf vervolgd worden. Maar in de moderne, ‘bedaarde’

tijd, waarin het de bedoeling was dat ‘alle secten’ elkaar als vrienden en burgers be-

schouwden, was het eerlijker het ‘vrij geweten’ ook in ‘zijne rechten’ te handhaven.

Het was volstrekt achterhaald dat men slechts de keuze had tussen lidmaat worden

van de gereformeerde kerk of afstand te doen van zaken waar men als burger een

natuurlijk recht op had. Katholieken hoefden niet dankbaar te zijn dat de regering

hen vrijheid van geweten schonk, integendeel. Als burgers hadden zij het ‘wettigst

recht’ om vrijheid van godsdienst te eisen. Wanneer de vader het woord neemt, kan-

telt het verhaal. Ook hij meent dat ‘een republiek gegrond op gelijkheid en rechten’

een dominante kerk uitsluit. Maar niet ten koste van alles. De kans bestond dat het

verlenen van rechten aan de katholieken zou leiden tot de ondergang van de Repu-

bliek. Het struikelblok was dat de godsdienst die zij aanhingen ‘vervolgziek’ was, en

dat bovendien was ‘uit principe’. Dan mengt de moeder zich in het gesprek:

De groote vraag en van wiens beslissing alles dunkt mij afhangt, blijft

dan deeze: Kan een republiek met de vrije oefening van den roomschen

godsdienst bestaan? Is de godsdienst voor haar berekend? Is vrijheid van

godsdienst, met gemoedelijk vervolgen om den godsdienst overeen te
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brengen? Kan men, als men het hoogste gezach over alles toeschrijft aan

den bisschop van Rome, getrouw zijn aan de wetten eener vrije en

(on?)afhangelijke republiek? 51

De nieuwe overheid mocht dan willen toestaan dat de katholieken hun plechtig-

heden konden verrichten onder voorwaarde dat zij die van de andere gezindten

niet stoorden, maar de katholieke kerk ging nog altijd uit van het leerstuk, dat

men alle godsdiensten die strijdig waren met haar stellingen moest verdelgen.

Terwijl de patriotten in de jaren tachtig en Henricus Berendtzen in de jaren zeven-

tig, in tal van geschriften tegengas hadden geboden aan de – bij Justus van Effen

en ook bij vele tijdgenoten aanwezige – beduchtheid dat de katholieken loyaler

waren aan de paus dan aan het gezag van hun eigen land, stellen Wolff en Deken

de kwestie van de dubbele loyaliteit opnieuw ter discussie. De vader meent dat

het voor priesters onmogelijk was om getrouwheid aan het vaderland te beloven

omdat zij volgens hun gewetensplicht gehoorzaam dienden te zijn aan de wetten

van Rome. De ‘bestuurders eener democratische republiek’ moesten daarom de

‘magt der roomsche kerk zo verstandig bepaalen, dat zij daar niets van hebben te

duchten’ en de vader weet precies hoe: 

Zij moeten der zelver belijders verpligten om ’s lands wetten als hoogste

te eerbiedigen; en in gevalle zij, door hunnen daaden, overtuigend, too-

nen, dat zij hooger meer verbindende wetten volgen, hen straffen als

slegte burgers, die het er op toeleggen, om hun vaderland te bederven.

Dit is geen vervolgen; dit is wetten handhaven.52

In feite is dit voorstel om het systeem te beschermen tegen elementen die het on-

dermijnen, niets anders dan een algemeen democratisch uitgangspunt dat ook

vandaag nog geldt. Wolff en Deken waren, evenals bijvoorbeeld Paape, tegen kle-

rikalisme, dat zij ook in de protestantse orthodoxie verafschuwden. Ook van ju-

ridisch gemotiveerd antipapisme is geen sprake. De vader onderschrijft dat ‘ieder

burger verkieslijk moest zijn voor alle posten en plaatsen’. Maar de tolerantie die

de ene hand hier aanbiedt, neemt de andere hand gedeeltelijk weer weg. Dat ge-

beurt in het tweede deel van het voorstel, waarin de vader stelt dat een republiek

zonder deugd en goede zeden geen standhoudt:

Wat men ook voorgeve, de burgerlijke deugden, de heiligste pligten der

maatschappij zijn nooit in veiligheid indien men de oorspronkelijke

christelijken godsdienst niet te hulp roept. 53
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Gepleit wordt voor innerlijke vroomheid als morele basis van burgerschap en

daarin schuilt mijns inziens het antipapisme. De schrijfsters laten de vader na-

melijk beargumenteren dat de ‘eenvoudigen zuiveren godsdienst’, die de gewe-

tensfunctie van de burgers moest reguleren, alle uiterlijke vormen van godsdienst

uitsloot. Voor katholieken betekende dit dat zij een belangrijk deel van hun reli-

gieuze identiteit moesten afleggen. De vrijheid van godsdienst was er niet voor be-

doeld de processie- en bedevaartscultuur te laten opleven. Uiterlijke devotie leid-

de de aandacht af van ‘zijne heilige bedoelingen’, werkte alleen op de zinnen en

liet de gebreken van het hart onaangeroerd. De vader besluit met een krachtig

‘nee’ tegen het voortbestaan van een bevoorrechte kerk, maar stelt tegelijkertijd

onder geen beding te willen toestaan dat onder de vlag van godsdienstvrijheid

het bijgeloof door dwaase, ergerlijke ommegangen het volk verblinde, en

den aandagt aftrok van den eenvoudigen godsdienst in het evangelie ge-

leert, wijl het gezond menschen verstand alle zulke ongerijmde vertoon-

ingen verwerpt.54

De wens om de uiterlijke tekenen van het katholicisme uit de openbaarheid te

houden strookte met het door Wolff en Deken bewonderde beleid van Jozef ii. Hier

was de processie- en bedevaartcultuur zo goed als uitgestorven; de katholieken

moesten ervoor naar het buitenland. De vrees bestond dat de scheiding van kerk

en staat daarin verandering zou brengen. Wat Wolff en Deken bij monde van Mie-

tjes vader voorstonden, gebeurde in 1796 daadwerkelijk. In het verlengde van de

scheiding van kerk en staat kondigden de Bataafse politici meteen ook maatrege-

len af tegen openbare godsdienstige plechtigheden. Zo werd het verboden om op

straat kerkelijke kledij dragen. Dit gold behalve voor het priestergewaad ook voor

de bef en mantel. Toch was dat een beetje om de schijn van gelijkheid op te hou-

den, en ingegeven door de overtuiging dat het beter was het katholieke geloofsle-

ven van de straat te weren omdat het aanleiding tot conflicten zou geven.55 In een

speciaal voor het Teylers Godgeleerd Genootschap geschreven verhandeling over

de ‘invloed van het burgerlijk bestuur op godsdienst en zaken van godsdienst’ uit

1797, schreef de remonstrant en Bataafs bestuurder Boudewijn van Rees dat de be-

perkende maatregelen slechts tijdelijk waren. De noodzaak daartoe zou op den

duur verdwijnen, want hij verwachtte dat de katholieken uiteindelijk zouden in-

zien dat uiterlijk vertoon niet bij de ware ‘godsverering’ paste.56 Godsdienstvrij-

heid sloot weliswaar ook openbare processies en andere rituelen in, maar omwille

van de openbare rust toch liever buiten de nationale grenzen dan op Nederlands

grondgebied.57 De wetgeving rondom de processiecultuur werd dan ook voor lan-
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delijke en plaatselijke politici een langlopend hoofdpijndossier. In de praktijk vat-

ten de katholieken hun pas verworven rechten ruimer op dan de politici voor ogen

stond. Al meteen in 1796 organiseerden zij in de provincies Utrecht, Gelderland,

Noord-Brabant en in Twente plechtigheden buiten de muren van hun kerkge-

bouwen.58 Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen namen de Bataafse be-

stuurders in de eerste Staatsregeling van 1798 een hernieuwde, stringentere maat-

regel op. Daarbij werd bepaald dat het, om de openbare orde niet te laten verstoren

door de ‘uiterlijken eerdienst’, aan niemand was toegestaan om in het openbaar

godsdienstig actief te zijn. Processies, bedevaarten, klokluiden en andere vormen

van openlijke godsdienstbeoefening werden verboden. De regeling van 1805 was

beknopter, maar die van 1806, met de regering van koning Lodewijk Napoleon,

sloot weer aan bij die van 1798. De overheid zocht hiermee een oplossing voor de

conflicten waartoe de processieoptochten, vaak begeleid door militairen, steeds va-

ker leidden.59 Herstel van de openbare orde was echter niet het enige motief. Het

loslaten van de processiecultuur, een niet onbelangrijk deel van de katholieke iden-

titeit, gold als voorwaarde om te kunnen worden erkend als redelijk burger en

daarmee als volwaardig lid van de morele gemeenschap.

bedenkingen bij 

de politieke geschiktheid van de katholieken

Met de formele bekrachtiging van de gelijkberechtiging kregen de katholieken de

mogelijkheid tot het landsbestuur toe te treden. Dat deden zij massaal. In de eer-

ste Nationale Vergadering (1796-1797) waren zij, op een totaal van 126, met veer-

tig representanten vertegenwoordigd. In de tweede Nationale Vergadering (1797-

1798) telde hun aantal vier personen meer. De katholieke parlementariërs in beide

Vergaderingen waren overwegend afkomstig uit Holland, Brabant en Gelderland.

Ook in de commissie die de nieuwe grondwet voorbereidde zaten katholieken.

Na de staatsgreep van 22 januari 1798, waarbij radicale unitarissen het parlement

zuiverden van gematigde en federalistische revolutionairen, bleken in de Consti-

tuerende Vergadering en het Vertegenwoordigend Lichaam respectievelijk 32 en

28 van de afgevaardigden katholiek.60

De komst van het Bataafs regime betekende voor katholieken vooruitgang in

die zin dat zij zonder juridische belemmeringen aan de politiek konden deelne-

men. Toch had de nieuwe politieke wind uit Den Haag niet meteen ook overal op

lokaal niveau effect. In weerwil van de Bataafse doelstellingen vormde na 1796 de

verdeling van de politieke en bestuurlijke functies, in veel dorpen en steden geen re-
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ele afspiegeling van de plaatselijke bevolking.61 Zo kwam het veelvuldig voor dat

gereformeerden, zelfs al waren zij overtuigde patriotten, weigerden hun zetel aan

katholieken af te staan. Of dat nu per se altijd te maken had met antipapisme, is de

vraag. Het lijkt waarschijnlijk dat er tussen de katholieke sollicitanten onderling

grote verschillen waren, zodat antipapisme bij de afwijzing van de een wel en bij

de ander misschien geen rol speelde. Nadere protestants-katholieke samenwerking

is eveneens niet onwaarschijnlijk, niet eens zozeer op basis van het verlicht gedach-

tegoed, wel op basis van praktisch verlicht handelen.62 Goddijn concludeerde op

grond van zijn onderzoek naar de verhouding tussen protestanten en katholieken

in Friesland, dat problemen vooral ontstonden in gebieden waarin beide groeperin-

gen getalsmatig ongeveer even sterk waren. Juist daar betekende de katholieke

emancipatie een verstoring van het plaatselijk historisch gegroeide machts-

evenwicht. Bij de zich bedreigd voelende protestanten riep dit weer de behoefte op

zich verbaal op de katholieken af te reageren.63 De recente studie over de Friese po-

litiek (1795-1798) van Jacques Kuiper biedt hiervan een mooi concreet voorbeeld.64

Plaats van handeling is Wirdum, nabij Leeuwarden. Liefst 32% van de inwoners van

dit dorp was katholiek. Tijdens de inspraakronde in de plaatselijke grondvergade-

ring over het provinciale oproepingsplan voor de verkiezing van lokale bestuurders

en ambtenaren, gehouden in september 1795, kregen katholieke en protestantse

dorpsgenoten het met elkaar hevig aan de stok over de vraag of bijvoorbeeld onder-

wijzers, door alle stemgerechtigden of uitsluitend door gereformeerde stemgerech-

tigden moesten worden gekozen. De tegenstanders van het oproepingsplan maak-

ten hun ongenoegen een maand later ook bekend in een brief aan de Friese

representanten. Deze adressanten – geen steile calvinisten maar verlichte patriotten

– meenden de katholieken het republikeinse burgerschap te kunnen ontzeggen

op onmiskenbaar antipapistische gronden:

Wij neemen de vrijheid om het als eene gewichtige bedenking bij deeze

gelegenheid voor te stellen, of wel zulke onder de roomschgezinden, die

door eenen blinden ijver voor de grootste bijgeloovigheden, voor het on-

feilbaar oppergezag van den paus, en door eene blinde gehoorzaamheid

en onderwerping aan de geestelijkheid gedreeven worden, bevoegd zijn

om in onze vrije republiek, even gelijk met andere vrij denkende en vrij

werkende ingezetenen, de rechten van den burger uit te oefenen, of zij

daarentegen niet eerst het buitenlandsch gezag van den paus, en eene

blinde onderwerping aan de geestelijkheid behoorden te verzaaken, zoo

als vrij algemeen door ’t Fransche volk gedaan is, en bij het zelve, zoo wij

meenen vereischt wordt, zoo als wij vertrouwen dat ook veelen onder de
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roomschgezinden, die in deeze meer verlichte tijden redelijk en verstan-

dig beginnen te denken, in ons vaderland geschiedt.65

Niet alleen in het hoge Noorden, ook in zuidelijke plaatsen – waar katholieken de

meerderheid vormden – was de patriotse elite soms geneigd de vrijgekomen

raadszetels en ambten van de prinsgezinden onder de eigen clientèle te verdelen.

In Nijmegen was een heftig katholiek tegenoffensief nodig, vóór de protestantse

patriotten bereid waren hun monopolie op de zetels in de grondvergaderingen en

plaatselijke ambten op te geven.66 Waar katholieken politiek wel meteen goed uit

de strijd kwamen, werd ze dat lang niet altijd gegund. Een mooi voorbeeld is het

ambacht Nieuwer Amstel (Amstelveen). Na de remotie van schout en schepenen

ten gunste van de nieuwe volksrepresentanten, waren vier van de vijf provisione-

le schepenen katholiek. De patriot Gale Isaac Gales, secretaris van het ambacht,

was hierover zeer ontstemd. Hij hield de remotie voor een katholieke samenzwe-

ring, een ‘uijtwerksel van een cabale veelal uijt roomschgezinden bestaande, die

door dat middel in de regeering wilde koomen, gelijk dan ook het grootste ge-

deelte der scheepenen roomschgezind zijn’.67

Publicisten hadden al vanaf 1795 gewaarschuwd dat de politieke inburgering

van de katholieken voor moeilijkheden zou gaan zorgen. Tegen deelname van ka-

tholieken werd aangevoerd dat zij leden waren van een godsdienst die erop uit

was iedere vorm van onafhankelijk denken de kop in te drukken. Het gevaar be-

stond, klonk ook toen, dat zij zich zouden laten leiden door hun trouw aan het

kerkelijk gezag, dat bovendien onbetrouwbaar was. In reactie op Rogges pamflet

over de scheiding van kerk en staat waarschuwde een zekere J.H. Vos, dat de af-

schaffing van de staatscontrole op de kerk de katholieken belette zich te ontwik-

kelen tot vrije burgers. Hoewel zich onder hen, althans degenen die patriots wa-

ren, weldenkende personen bevonden, bestond grote kans dat zij beïnvloed

zouden worden door hun priesters. En deze zouden niets liever willen dan hun

volgelingen opzetten tegen het patriottisme en de vrijheid. Men diende rekening

te houden met allerhande excessen, waaronder afpersing van geld en andere wil-

lekeurige ‘vexatien’ [kwellingen], zoals het opschorten van de godsdienst, het op-

dringen van zogenaamde geestelijke lasten, of zelfs gewetensdwang via de biecht-

stoel. De wetgever moest er streng op toezien, dat ook de goede katholieke

patriotten niet door gewetensdwang tot oproer zouden worden verleid.68

Volgens Wolff en Deken konden excessen worden voorkomen als de ‘welme-

nenden; maar helaas nog onkundigen, die den roomschen godsdienst belijden’

zich eerst de burgerdeugden eigen maakten. Tot die tijd waren zij voor ‘eener de-

mocratische republiek’ nog niet rijp. In het eerder geciteerde onuitgegeven ma-
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nuscript uit circa 1795 over de vraag of een volledig gelegaliseerde katholieke kerk

een gevaar vormde voor het voortbestaan van de Republiek, stelden ze via de va-

derfiguur dat de katholieken een voorbeeld moesten nemen aan de in deugd-

zaamheid veel verder gevorderde protestanten. Zij adviseerden de nieuwe be-

stuurders degenen die er zich op toelegden het ‘volk te leren en te verlichten’ en

door hun eigen handel en wandel het voorbeeld gaven van alle deugden die met

het ‘behoud van het vaderland in de allernauwste betrekking’ stonden, met ver-

erende onderscheiding te behandelen. De katholieken konden zich spiegelen aan

deze ‘waardigste’ protestanten, aangezien zij al ‘bijnaar twee eeuwen aan de ver-

lichting des verstands gearbeid’ hadden en bovendien beter geoefend waren in

het onderwijzen van de evangelische plichten. Katholieken die zich hieraan op-

trokken konden op hun beurt hun minder verlichte geloofsgenoten beïnvloeden.

In combinatie met een strenge handhaving van de wetten kon zo worden voorko-

men dat de te verwachten wedloop van katholieken op de bestuurlijke en politie-

ke banen op een catastrofe voor de Republiek zou uitlopen.69

Een briefschrijver in het Bataafse weekblad De Domkop meende, dat het demo-

cratisch bestel voldoende veiligheidsmechanismen bevatte om de katholieken in

de hand te houden. Ter geruststelling van degenen die bang waren hun ‘hagje’

kwijt te raken benadrukte hij dat de beschikbare ambtelijke functies nooit alleen

naar de katholieken konden gaan. Ze werden verdeeld naar rato van de omvang

van hun gemeenschap, terwijl aan de politieke vacatures bovendien bekwaam-

heidseisen als ‘braafheid’ en ‘gegoedheid’ waren verbonden.70

Toen de scheiding van kerk en staat een feit was en er inderdaad plaatselijk al-

lerhande fricties tussen protestanten en katholieken optraden, viel er voor de Ba-

taven heel wat uit te leggen aan hun achterban. Daartoe was de spectatoriale vorm

bij uitstek geschikt. In een aflevering uit 1796, geschreven door Petronella Moens,

wijdde De Menschenvriend een vertoog aan de vraag hoe de godsdienst van de staat

kon worden afgescheiden: een persoon zonder godsdienst kon in zedelijk opzicht

immers geen goed burger of staatsman zijn. De spectatrice legde uit dat de vrij-

heid, waarover de Nederlanders altijd zo hoog opgaven, in feite de onderdruk-

king betekende van andersdenkenden: zij werden geregeerd door protestantse

overheden en konden zich tegen de voorgeschreven wetten niet verzetten. Het

was logisch dat de katholieken meer rechten wilden dan alleen het voorrecht van

de gewetensvrijheid. De praktijk wees uit dat aan dat verlangen echter meteen

het gevaar van oplaaiende religiehaat kleefde. In plaatsen waar katholieken de

meerderheid uitmaakten, waren na 1795 kerkgebouwen zonder enig pardon te-

ruggevorderd. Ook had men het recht opgeëist devotionele plechtigheden open-

lijk te mogen verrichten, zelfs al gaf dat bij de protestantse medeburgers aanlei-
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ding tot veel ergernis. Dit was het soort vrijheid, aldus De Menschenvriend, die door

‘minkundigen’ werd toegejuicht, maar in de grond niets anders was dan een nieu-

we overheersing, die ‘indien zy door het staatsbestuur begunstigd en gehand-

haafd werd, alleen eene herstelling van een gezag, dat voor een paar eeuwen ten

onder gebragt is, zoude bedoelen’. De eensgezindheid van de natie zou nooit post-

vatten als elke voorstander van de gereformeerde religie werd weggehoond als

dweper en schijnheilige, en de katholiek ten onrechte beschuldigd werd van ver-

nederend bijgeloof, verachtelijke onkunde en mensenhaat. Ook de joden dien-

den te worden gerespecteerd. Het nieuwe bewind had alleen kans van slagen als

alle gezindten hun vijandschap lieten varen.71

Het liep anders dan gehoopt. Het definitieve keerpunt kwam met de staatsgreep

van 12 juni 1798, ditmaal door de meer gematigde Bataven. Zij drongen de unita-

rissen of (ultra-)democraten terug en daarmee als vanzelf een groot deel van de

politiek actieve katholieken. Vanaf dat ogenblik was het met hun politieke in-

vloed voor lange tijd min of meer gedaan. In 1801 werd een nieuwe Staatsrege-

ling afgekondigd, die onder napoleontische invloed een oppermachtig Staatsbe-

wind van twaalf leden bracht, van wie er één katholiek was. Het rechtstreeks door

dit politiek orgaan benoemde Wetgevend Lichaam telde vijfendertig leden, onder

wie voor de vorm vijf katholieken, van wie men zeker was dat zij zich geen ande-

re rol permitteerden dan die van paladijnen.72 De uitsluiting had ook zijn weer-

slag op provinciaal niveau. Vooral in Holland gold de eerdere betrokkenheid van

katholieken bij het radicale bewind als compromitterend.73

Het verdwijnen van de katholieken uit de politiek na de tweede staatsgreep

van 12 juni 1798 was in de eerste plaats het gevolg van dat zij in meerderheid tot

de in ongenade gevallen unitarissen of democraten behoorden. Maar ook andere

factoren hebben de katholieke emancipatie gefrustreerd, waaronder niet in de

laatste plaats interne verdeeldheid over hoe men met de pas verworven rechten

diende om te gaan. De kerkelijk leiders zagen met leden ogen hoe de leken steeds

autonomer optraden en eigenmachtig democratische beginselen toepasten op de

bestuurlijke organisatie van de kerk. Tweedracht ontstond ook door een zelfstan-

dige actie van de Hollandse aartspriester H.F. ten Hulscher. In maart 1795 dien-

de hij namens alle seculiere priesters bij de Provisionele Representanten van het

Volk een verzoek in om een bisschop te mogen aanstellen. De Utrechtse aarts-

priester H. Berendtzen voelde zich zwaar gepasseerd, de toch al niet al te beste re-

latie met de Romeinse gezant Cesare Brancadoro raakte verstoord, seculiere pries-

ters namen het Ten Hulscher kwalijk dat ze niet in zijn plan waren gekend en

ook reguliere geestelijken reageerden geagiteerd.74 Het herstel van de bisschoppe-
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lijke hiërarchie liet tot 1853 op zich wachten. Andere bronnen van conflict vorm-

den de discussie over de verplichting een eed van loyaliteit aan het nieuwe be-

wind af te leggen en over de teruggave van oude kerken. Ik kom op deze thema’s

later terug. Hieronder behandel ik eerst in hoeverre de nadruk op morele kwali-

teit van politici de katholieken politiek op achterstand heeft gezet. 

Onbekwaamheid, blokvorming en andere katholieke ondeugden

Onder het nieuwe bewind was de formele kerkelijke identiteit van een politicus

niet langer van belang. Alles draaide nu om diens kennis, kunde en braafheid. De

burgerdeugden waarin hij moest excelleren waren in protestantse ogen onder de

katholieken dun gezaaid. Toch werden de criteria niet aangepast, want verschil 

maken op grond van godsdienst was net tot taboe verklaard. Men accepteerde het

achterop raken van de katholieken onder het motto dat ze voor het politiek burger-

schap nu eenmaal nog niet klaar waren. Mogelijk was het (kwade) opzet, of mis-

schien gewoon een bijkomend effect, het vasthouden aan de eis van bekwaamheid

bleek in ieder geval een effectieve bescherming van de gereformeerde belangen.

Toen Brabantse katholieken aan het begin van de negentiende eeuw een meer even-

redige bezetting van de openbare functies ook door hun geloofsgenoten wensten,

riposteerde een anonieme pamflettist dat zij zich niet op die ‘kundigheden’ hadden

toegelegd, die voor dergelijke ‘waardigheden’ nodig waren. Daarom waren er in

1795 ‘zeer weinig geschikte roomschgezinden tot het bekleeden van openbare waar-

digheden gevonden’ en had dit tot op heden een onevenredige bezetting van be-

stuursfuncties door protestanten geleid. Toch zag de auteur geen heil in een voor-

rangsbeleid. De regering moest prioriteit blijven geven aan ‘kunde, vlijt en trouw’

boven een ‘begeving van ambten’ gebaseerd op een bijzondere geloofsbelijdenis.75

Twijfel over de geschiktheid van katholieken voor het vervullen van politieke

functies was reeds aanwezig in teksten uit de jaren negentig van de achttiende

eeuw. Paape kan hier als voorbeeld gelden. In 1787 verkondigde hij het toen be-

paald nog niet salonfähige standpunt dat katholieken toegang moesten krijgen

tot alle politieke functies. Uit zijn in ballingschap vervaardigde brievenroman Re-

publikeinsch speelreisje van Vrankryk naar Holland, gepubliceerd in het jaar van de gelijk-

berechtiging, bleek echter, getuige zijn eerder aangehaalde opmerking dat zich

onder hen vrijwel geen ‘verstandige luiden’ bevonden, dat hij inmiddels niet meer

(of misschien wel helemaal nooit?) geloofde dat zij daartoe de intellectuele capa-

citeiten bezaten. In het voor katholieken veelbelovende jaar 1795 verklaarden

Wolff en Deken hen voor de politiek onbevoegd, zolang ze niet net zo deugdzaam
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als protestanten waren. Toen zij in de twee daarop volgende jaren in de Nationa-

le Vergadering aan menig debat hadden deelgenomen, bleken protestantse Bata-

ven desondanks politiek capabele katholieken nog steeds als een onverwezenlijkt

en welhaast onbereikbaar ideaal te beschouwen.

Pregnant is het vertoog uit 1799: ‘Geen geestelijken voegen zich in het staats-

bestuur’, van Petronella Moens in het door haar in mei 1798 begonnen weekblad

De Vriendin van ’t Vaderland.76 Hoewel Moens in de eerste aflevering verklaarde geen

politiek te zullen bedrijven, schreef zij vrijwel iedere week over in de Nationale

Vergadering besproken onderwerpen, in het bijzonder de nieuwe grondwet. In de

betreffende aflevering wordt betoogd dat het een goede zaak is dat ook niet-ge-

reformeerden tot de politiek toetreden. Met de afschaffing van de heersende kerk

had het voorrecht van het gereformeerd kerklidmaatschap plaatsgemaakt voor de

verdiensten van kennis en goed gedrag:

geene leerbegrippen komen meer in aanmerking. Verstand en braafheid

zijn, volgends onze Staatsregeling, de eenige vereischten, om naar bur-

gerlijke voorrechten te kunnen dingen. 77

Het vertoog in kwestie is in de vorm van een schuitenpraatje: tijdens een gefin-

geerde reis met een jaagschuit gaan enkele reizigers, onder wie katholieken en

een predikant, met elkaar de dialoog aan. Een van de katholieke meevarenden

vreesde dat de nieuwe toelatingsvoorwaarden voor de politiek nieuwe blokkades

voor zijn geloofsgenoten opwierpen: 

want indien wij geene geestelijke mogen verkiezen, wie zullen wij dan

uit ons kerkgenootschap verkiezen, daar het toch genoeg bekend is, dat

wij over het algemeen minder verlicht en geoefend zijn, dan de hervorm-

den, en dat wij, buiten de geestelijken, weinige of geene bestudeerden

persoonen bezitten?78

De predikant, die de mening van de spectatrice lijkt te vertolken, legde de katho-

lieke reiziger uit dat hun onvoldoende politieke geschiktheid het ‘treurig gevolg

[was] van vooroordeel en bijgeloof’:

Hebben uwe geestelijken, uit vrees dat de leeken door te veel kennis

dwaalen zouden, niet, zoo veel mogelijk was, den onderzoeklust ver-

moord? Hebben de roomschgezinden niet, de voortbrengsels van an-

dersgezinden algemeen veroordeeld, zonder die te kennen? Hebben zij
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niet meestal het gezond verstand van waarheidminnende protestanten

geschuwd, en als doodlijk vergif voor de rust hunne ziel beschouwd?79

Maar onkunde onder katholieken was ook bevorderd en in stand gehouden door

de ‘onderdrukking der protestanten’. Daarenboven was het onderwijssysteem

‘ongeschikt voor de roomsche jeugd’ en had het feit dat de katholieken generaties

lang van alle posten en bedieningen waren uitgesloten hen ongemotiveerd ge-

maakt hun kinderen een goede opleiding te geven. Goed onderwijs was de enige

manier waarop deze achterstandsituatie kon worden opgeheven. 

Moens’ reageerde met haar vertoog op een daadwerkelijke ontwikkeling in de

parlementaire politiek. In 1797 werd het voorstel gedaan tot opneming van een

grondwetsartikel dat geestelijken van de Vertegenwoordigende Lichamen zou

uitsluiten. Valckenaer was erop tegen omdat de zes zittende geestelijken, onder

wie de prominente pastoor Witbols, een grote aanhang hadden. De Constitutie,

‘het dikke boek’ van 1797, werd met verpletterende meerderheid verworpen, naar

Witlox veronderstelde mede door de ontevredenheid over de voorgestelde uitslui-

ting van de geestelijken, inclusief predikanten. Toen het voorstel onder het be-

wind van de radicalen alsnog werd ingevoerd, trok Witbols zijn conclusies en stap-

te op. Moens legde omstandig uit dat de Nationale Vergadering geestelijken niet

minachtte. Hun uitsluiting was een noodzakelijke maatregel, aangezien het ge-

vaar bestond dat zij hun geloofsgenoten niet vrijuit lieten spreken. Dit was ove-

rigens in flagrante tegenspraak met het door katholieke volksvertegenwoordigers

zelf vurig aangehangen, en afgaande op de parlementaire verslagen in het Dagver-

haal, ook redelijk consequent gepraktiseerde principe, dat de geloofsovertuiging

volstrekt geen rol mocht spelen in politieke standpunten.80 Er lijkt zelfs sprake

geweest te zijn van overcompensatie. Roomse kopstukken als J.H. Midderigh en

J.F.R. van Hooff waren uiterst kritisch. Zij keerden zich in harde bewoordingen te-

gen georganiseerde uiterlijke godsdienst, intolerantie en bijgeloof en stonden een

ingetogen verlichte vroomheid voor.81

Het gevaar van blokvorming werd ook door Pieter van Woensel gesignaleerd,

al waren zijn bedoelingen deels serieus, deels gekscherend. In een van zijn satiri-

sche De Lantaarn-teksten toonde hij zich tegenover de nieuwe volksregering uiterst

sceptisch. Voor hem was de ‘kermis-tijd der democratie’ aangebroken. Op de reto-

rische vraag: ‘zijn mijne landsgenooten geschikt, om zich zelve te regeeren?’, stel-

de hij dat de katholieken sterk neigden tot onderlinge congsievorming, hoewel

het terecht was dat zij hun uitsluiting van posten van eer en voordeel als verdruk-

king aanmerkten.82 Hun kuddegeest stond haaks op de geest der democratie:
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Hoe kleefden en kleven zij aaneen? Hoe zij in hunne grondvergaderin-

gen eene lijn trekken, terwijl de niet-katholijken, onder een verdeeld,

schoon meerder in getal, de zwakste partij worden!83

Maar protestanten waren even schuldig aan de verwording van de volksregering

tot een ‘religieuse factieregeering’. Dat viel hen eigenlijk zwaarder aan te rekenen

dan de katholieken, want de ‘sprong uit ’t katholijkendom in ’t protestantendom’

van eertijds, was groter geweest dan die nu moest worden gemaakt ‘uit ’t laatste

tot ’t gezond verstand’. Ergo: de sprong voor de katholieken naar het gezond ver-

stand was zo groot, dat het ze eigenlijk niet viel kwalijk te nemen dat ze hem nog

niet gemaakt hadden. Maar Van Woensel scoorde zijn punt: het materiaal waar-

mee de ‘moderne bouw-meesters’ een volksregering wilden gaan timmeren,

deugde van geen kant.84

1798 was het omslagjaar van de revolutie. Door de toen gemaakte en verder ge-

handhaafde Staatsregeling kwam de staatsvorming definitief en overtuigend van

de grond. Tegelijk bereikte de natievorming – mede door de manier waarop men

katholieken de politiek uitwerkte – een dieptepunt.85 Een militante unitaris als

Boudewijn van Rees keek op het jaar van de twee staatsgrepen teleurgesteld te-

rug. Alle inspanningen om een democratie te vestigen zouden zich op lange duur

uitbetalen, maar voorlopig waren ze uitgelopen op een dictatuur. Onthullend is

dat Van Rees zijn afkeer daarvan uitte in de exclamatie: ‘een opregt pausgezinde

en echt republikein zijn bij mij contradictiora’.86 Volgens protestanten was de na

de moderate staatsgreep snel verminderde politieke invloed van de katholieken

vooral te wijten aan hun gebrek aan bekwaamheid. Het was een wat merkwaardig

argument. Als er iets in de voorafgaande periode was gebleken, dan was het wel

dat de katholieken voor een achterstandsgroep en bovendien zonder hulp van een

positief discriminatiebeleid, in een mum van tijd een spectaculair groot aantal

geschikte parlementariërs wisten te mobiliseren.87 Waaraan moest men dán pre-

cies voldoen om voor een bekwaam politicus door te gaan? De Brabander Verhey-

en, de enige katholiek die zitting mocht nemen in het Staatsbewind, was geen

‘bigot’ maar wel ‘zeer rijk’. Het overgrote deel van de katholieken behoorde tot de

economisch zwakkeren en beschikte dus niet over de welstand die voor een be-

stuursfunctie blijkbaar passend werd geacht.88 Bovendien gold de Brabantse po-

liticus als ‘roomsch, dog van een zeer goed slag’.89 Een dergelijke uitlating adstru-

eert het voor katholieken politiek ongunstige klimaat van na de Staatsregeling

van 1801.
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orangisten: van antipatriots naar full blown antipapisme

De scheiding van kerk en staat, en daarmee de beëindiging van de begunstiging

van de publieke kerk, bracht aan gereformeerde zijde een krachtige protestbewe-

ging op gang. Niet alle gereformeerden waren orangist, want een groot deel was

patriots, maar wie zich orangist noemde was vrijwel altijd ook gereformeerd. Voor

de goede orde: ook onder katholieken waren oranjeaanhangers. De van gerefor-

meerde zijde geuite politieke bezwaren waren niet gericht tegen het decreet van

1796 als zodanig. Net als vele andere denominaties konden orangistische gerefor-

meerden zich vinden in de nieuwe maatschappelijke rol die aan de godsdienst

werd toegekend, want: ‘zonder godsdienst zijn ’er geen zeden, en zonder zeden

zijn ’er geen wetten; is ’er geen staat!’90 Keerden de tegenstanders van het Bataafs

regime zich niet tegen het principe van de scheiding van kerk en staat, bezwaren

hadden zij wel tegen haar praktische consequenties. De belangrijkste was dat de

voormalige publieke kerk niet langer over alle kerkgebouwen kon blijven be-

schikken. Een ander punt betrof de politieke participatie van katholieken. Gere-

formeerden vreesden daardoor in een minderheidspositie terecht te komen.

Antipapistische agitatie tegen de herverdeling van de kerkgebouwen

Niet alleen de voorstanders, maar ook de meest fervente critici van de scheiding van

kerk en staat onderschreven de opvatting dat de vermenging van wereldlijke en ker-

kelijke macht niets dan de meest vreselijke onheilen had voortgebracht. Nummer

één in die toptien: de inquisitie. Zelfs de orthodox protestantse geleerde Herman

Muntinghe, overigens geen verklaard orangist maar wel een man die het als theo-

loog als zijn taak zag de dwalingen van de Bataafse Revolutie te bestrijden, zag in de

wrede vervolging van de ketters een belangrijk argument om tot de scheiding over

te gaan. Vanaf het moment waarop het christendom zich hiërarchisch organiseer-

de en het hoogste wereldlijk gezag toekende aan een priester die zich de aardse

plaatsvervanger van Jezus Christus durfde noemen, was de onkundige menigte eeu-

wenlang bedot. Sindsdien schonden gewetensdwang, inquisitie, galgen en scha-

votten de zo heilige gewetensvrijheid, en zegevierden domheid en priesterbedrog

over verlichting, waarheid en eerlijkheid. Ontelbare rampspoeden waren uit het

domme christelijk bijgeloof voortgekomen: het celibaat, het monnikenwezen en

de afkeer van beschaafde letteroefeningen. Maar ook: vrome bedriegerijen, mystie-

ke dromerijen en leugenachtige vertelsels over de levens en wonderdaden van dwe-

pers (zoals een Franciscus, Ignatius van Loyola en andere ‘ellendige schepsels’), ‘zot-
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te kerkplechtigheden’, met als toppunt de ‘eerdienst der heiligen’, bijna geheel en

al geschoeid op de leest der ‘heidense afgoderij’.91 Hiëronymus van Alphen, tegen-

woordig vooral bekend als een verlicht schrijver van brave kinderboeken, maar in

1795 ook een van de aanvoerders van de politieke oppositie, refereerde aan de bijge-

lovige Filips ii, die al zijn macht in het werk stelde om de roomse stoel te schragen.

Ook protestanten hadden zo hun gebreken, maar deze waren lang niet zo veelvul-

dig en zo zwaar als die ‘der aanhangelingen van het hof van Rome’.92

De scheiding van kerk en staat impliceerde een eerlijke herverdeling van de

kerkgebouwen over de verschillende kerkgenootschappen. De wetgever stelde

daartoe richtlijnen op, vastgelegd in artikel 6 van de additionele artikelen van de

Staatsregeling van 1798. De toepassing van dit artikel bleef in de praktijk vaak uit.

Veel plaatselijke gemeentebesturen pleegden obstructie door de zaken op hun

beloop te laten, eindeloos vooruit te schuiven of door gewoon gereformeerden

voorrang te geven.93 In enkele gevallen kregen de katholieken hun oude kerken

zonder veel problemen weer in gebruik, zoals in het oostelijke gedeelte van de

Meierij waar veel kerken al tijden leegstonden. 94 Landelijk gezien pakten de schik-

kingprocedures voor de katholieken vaak ongunstig uit. Dat gaf weer aanleiding

tot felle polemieken, waarbij katholieken spraken van goederen die hun recht-

matig toebehoorden en hun ontstolen waren door de ketters, en rechtsherstel eis-

ten. De kwestie zou blijven slepen tot in 1801 de hele operatie van de ‘restitutie’

formeel zelfs werd afgeblazen. Toen de hoop onder de katholieken op goede re-

gelingen ook met het aantreden van Lodewijk Napoleon in 1806 vergeefs bleek,

braken in tal van plaatsen ongeregeldheden uit. 95

Voor het achterhalen van de kerkelijke eigendomsrechten moest men minstens

twee eeuwen terug in de tijd. In beider argumentaties schermde men met de ge-

schiedenis van de Hervorming en de oorlog tegen Spanje. Zo benadrukte Van Al-

phen dat ‘Neerlands ingezeetenen, toen ze het Spaansche juk afgeschud hebben,

tevens ook het juk van de roomsche kerk hebben afgeworpen […]’.96 De kerkelijke

goederen konden niet als eigendom van het gehele volk worden beschouwd, maar

uitsluitend van de ‘Bataafsche christen natie’ waarop de Republiek gegrondvest

was. Niet-gereformeerden waren daarvan uitgesloten. De scheiding van kerk en

staat was volgens Van Alphen voor de katholieken slechts een voorwendsel om de

protestanten van hun bezittingen te beroven. Die gaven toe dat de kerkgebouwen

waarvan zij sinds twee eeuwen gebruikmaakten, ooit hadden toebehoord aan de

katholieken. Toch was er nooit sprake geweest van usurpatie. De gereformeerden

waren de nazaten van katholieken die hadden ingezien dat zij de leer van Christus

misvormden door verscheidene dwalingen voor waarheden en door vele bijgelovi-

ge plechtigheden voor godsdienst aan te nemen. Dankzij deze zo verstandige voor-

126

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 126



vaders waren de gereformeerden nu de wettige eigenaars van de kerken.97 Regelin-

gen met katholieken hoefden in het geheel niet te worden getroffen. De in hun

geloof volhardende voorouders van de katholieken waren schuldig aan mis-

handelingen en onderdrukkingen en hadden hun ‘uitstooting’ zelf veroorzaakt.98

Kenmerkend voor de gereformeerden, die pleitten voor het behoud van de voor-

rechten, was dat zij met hun retoriek aanhaakten bij de door de Verlichting geïn-

spireerde revolutionaire terminologie. Zo beweerde Gerard Jacob Voorda, rent-

meester van de geestelijke goederen te Leeuwarden, dat de leidende principes van

de Opstandelingen in feite precies dezelfde waren geweest als die van de aanhan-

gers van het Bataafs regime. De afwerping van het juk der katholieke geestelijk-

heid en de inname van de geestelijke goederen zou door de ‘oppermagtige volks-

stemme’ volgens de ‘rechten van den mensch en burger’ zijn geschied.99

Volgens Verbrugge, die ook tijdens de patriottentijd actief was binnen de

orangistische publicistiek en zich toen niet van een antipapistische kant had la-

ten zien, was het werkelijke motief voor de scheiding van kerk en staat het vernie-

tigen van het recht van de gereformeerden op de predikantstraktementen. Maar,

zo vervolgde de orangist, er moest nog een andere reden zijn voor het goedvinden

van die ‘even zo verbazende, als uiterst gevaarlyke, demarche’, op grond waarvan

kerk van staat gescheiden werd. Was het om het roomsgezinde kerkgenootschap

ter wille te zijn? Zou men misschien ook daarom het luiden van de klokken ver-

boden hebben, uit vrees dat het ‘by ons gansch vreemd en bynaar onophoudelyk,

geklepper’ lichtelijk aanstoot geven zou? Zou men ook daarom het dragen van

kerkelijke ambtskleding in het openbaar verboden hebben, omdat anders ook de

katholieke priesters van dat recht gebruik zouden maken? 

Angst voor katholieke overheersing

Het orangistisch of gereformeerd antipapisme kwam niet alleen tot uiting in de kri-

tiek op de uitwerkingen van de nieuwe kerkelijke wetgeving in de praktijk, maar

ook in reacties op de toetreding van de katholieken tot de politiek. Binnen de te ver-

wezenlijken volksdemocratie telde voor het eerst de macht van het getal. Omdat het

Bataafs beleid aan de katholieken het recht zou geven in de politiek te participeren,

waren veel gereformeerden bang in een minderheidspositie terecht te komen. Men

raakte gepreoccupeerd met de getalsmatige verhoudingen tussen de verschillende

kerkelijke groeperingen.100 De contemporaine schattingen van het bevolkingsaan-

deel van de katholieken liepen uiteen, omdat men nog niet over objectieve gege-

vens beschikte. Ofschoon plaatselijk ‘de koppen’ werden geteld om de oude kerk-
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gebouwen volgens de juiste getalsverhouding te kunnen toebedelen aan de diverse

gezindten, nam men in de integrale volkstelling in 1795 – curieus genoeg – geen ge-

gevens over godsdienstige gezindte op.101 De onzekerheid over het precieze lande-

lijke cijfer heeft de argwaan wellicht vergroot. Men was er in elk geval zeker van dat

de omvang van de katholieke gemeenschap een ‘considerabel gedeelte des volks’ be-

trof. Als deze menigte zich een weg zou banen naar de politiek, zou dat voor de sa-

menleving grote, volgens sommigen zelfs fatale, gevolgen hebben. Dit was vooral

een favoriet thema van agitatoren uit orthodox gereformeerde hoek, die veel te ver-

liezen hadden. Als argument was het echter, zoals hiervoor al bleek, in omgekeerde

zin ook aanwezig in sommige pleidooien vóór de scheiding van kerk en staat. 

Al in de orangistische weekbladpers uit de tachtiger jaren kwamen waarschu-

wingen voor tegen de chaos waartoe de burgerlijke gelijkstelling zou leiden. Adri-

aan Kluit publiceerde in 1793 een betoog met dezelfde strekking. In De rechten van

den mensch in Vrankryk, geen gewaande rechten in Nederland stelde hij dat de in Frankrijk

ingevoerde gelijke rechten bij het volk van Nederland al in ‘volle kracht genoten’

werden, want: hier heerste gewetensvrijheid. Om deze reden keerde hij zich tegen

de gelijkstelling van de remonstranten. Kregen ook zij gelijke rechten, dan kon-

den ook de katholieken (‘nog groter in getal’) niet langer worden buitengesloten,

evenals de joden, mennonieten en lutheranen. Gelijkberechtiging betekende hoe

dan ook strubbelingen, die tot de ‘vernieling van de burgerlijke rust, en der waa-

re eendragt in ’t bestuur, aanleiding geven zouden’.102

Toen de nieuw ingestelde Nationale Vergadering in 1795 de Verklaring van de

rechten van de mens en burger proclameerde, maakte Van Alphen meteen duide-

lijk zich daar absoluut niet in te kunnen vinden. Omdat de antikatholieke plak-

katen zich niet met de mensenrechtenverklaring lieten rijmen, werden ze afge-

schaft (overigens nog niet in Bataafs Brabant), maar volgens Van Alphen bedreven

de Bataafse bestuurders daarmee slechts symboolpolitiek. Het stil gedrag van de

katholieken had de tegen hen gerichte wetgeving allang overbodig gemaakt. De

herroeping ervan gaf een volkomen verkeerd signaal. Nu leek het alsof de katho-

lieken konden worden aangemerkt als medegrondleggers van de natie, terwijl zij

nota bene altijd de tegenstrevers van de vrijheid waren geweest.103 Ook al eerder,

in 1793, had Hiëronymus van Alphen voorspeld dat de scheiding van kerk en staat

zou leiden tot de ondergang van het protestantisme en de burgerlijke vrijheid.

Een gelijkstelling van de godsdiensten was ondenkbaar zolang de katholieke kerk

haar beginselen van geestelijk oppergezag en onverdraagzaamheid niet met ron-

de en duidelijke woorden had herroepen. 104

In Van Alphens pamflet, waarin hij stelde dat de eigendomsrechten van de ge-

reformeerden op de kerkgebouwen en geestelijke goederen onverkort van kracht
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moesten blijven, uitte hij ook de vrees dat de machtsbalans geheel in het voor-

deel van de katholieken zou doorslaan. Dat werd echter, zoals eerder bleek, door

de tegenpartij juist stellig ontkend. Volgens Van Alphen maakte hun aantal, in

combinatie met hun eensgezindheid en beginselen, hen tot een ‘menigte die wat

doen kan’. Wie ogen in zijn hoofd had, kon zo zien dat het enige doel het welzijn

van hun kerk was, niet het bereiken van burgerlijke vrijheid. Volgens Van Alphen

was de net begonnen politieke participatie van de katholieken een eerste stap in

de richting van een katholieke overheersing: 

En men behoeft maar zijn oog te vestigen op het geen er daadelijk gebeurt,

niet slechts in Bataafsch Braband, maar zelfs in den boezem des lands, in

de provincien zelve. Hoe veele plaatzen zijn er niet, daar de munipalicitei-

ten uit enkel roomschen bestaan en andere, waar zij in dezelve de meer-

derheid uitmaakten? En hoe veele ambtenaaren en officianten zijn in ons

land geremoveerd, welke plaatzen alleen door roomschgezinden vervuld

worden? Wat moet hier van ten laatsten het gevolg zijn? Niet anders, dan

dat alle der regeerings-posten, het zij in het plaatzelijk, het zij in het pro-

vinciaal, het zij in het nationaal bestuur, eerlang met die van hunnen

godsdvrucht vervuld zijn; en dus zal men, onder het voorgeeven van den

godsdienst van de staat aftezonderen en de gereformeerden van hunne be-

zittingen te berooven, de roomschgezinden doen domineeren.105

Philippus Verbrugge was eveneens overtuigd van een radicale machtsverschui-

ving ten gunste van de katholieken. Geconfronteerd met het in zijn ogen ‘criant

onrechtvaardige’ plan de doorbetaling van de predikantensalarissen te staken,

ageerde de ex-predikant fel tegen het recht van de katholieken tot alle ‘posten van

regeering’ verkozen te mogen worden. Dat was staatkundig maar ook moreel vol-

strekt onwenselijk. Als leden van een voormalig onderdrukte groep zouden de

katholieken maar al te graag het roer van de staat overnemen. Zij maakten moge-

lijk het ‘grootste deel der natie’ uit, en zouden geen middel onbeproefd laten in

‘alle hooge vergaderingen des lands’ de meerderheidspositie op te eisen, zoals nu

al het geval was in vele plaatselijke besturen. De geringe gehechtheid van de ka-

tholieken aan de ware godsdienst, gevoegd bij hun op eigenbelang gebaseerde

politieke inzichten, vormden een explosief recept voor subversieve acties. Volgens

Verbrugge ging het gerucht dat er in Amsterdam achttien clubs of sociëteiten wa-

ren opgericht waarvan alleen katholieken lid konden worden. Wat de ware be-

doeling van die bijeenkomsten was liet zich raden. Zeker niet de algemene belan-

gen van het vaderland. Verbrugge zag hier overigens niet helemaal spoken.
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Inderdaad wierpen zich overal in het land officieuze politieke organen op met de

pretentie om naar Frans voorbeeld de ware volkstem tot uiting te brengen. In deze

radicale volkssociëteiten, waaronder de Amsterdamse ‘Algemeene Vergadering

van Wijkvergaderingen’, speelden katholieken een vooraanstaande rol.106 Naar

Verbrugges inschatting was de afgunst en heimelijke haat van de katholieken ten

opzichte van de hervormde kerk heviger en bitterder dan ooit tevoren. Hun sa-

menscholingen zouden ongetwijfeld leiden tot de wrede vervolging van de ‘op-

regte beminnaars van Jesus Kristus en van zyne zalige leer’.107 De enige ware reden

voor de scheiding van kerk en staat moest wel zijn dat de meeste gereformeerden

de belangen van het Huis van Oranje waren toegedaan en men hen, onder het

mom van gelijkheid, de wind uit de zeilen wilde nemen. Een partijpolitieke truc,

maar wel een met averechts effect, want door de afschaffing van de begunstiging

van de publieke kerk zou de liefde voor Oranje juist oplaaien. De clou: zelfs de ge-

reformeerden die patriots waren geworden stuitte het nieuwe kerkelijke beleid

tegen de borst.108 En daarin had Verbrugge geen ongelijk.

‘reize door de majorij van ’s Hertogenbosch’

Zaten Bataven en orangisten politiek niet op dezelfde golflengte, de beginnende

politieke participatie van de katholieken maakte de tegenstellingen alleen maar

groter. Maar het was niet slechts een kwestie van pro of contra. Niet alleen oran-

gisten, ook Bataven waren alert op naderend onheil, en hamerden daarom op het

belang van bekwaamheidseisen. De aan beide zijden bestaande angsten werden

op ingenieuze wijze met elkaar vermengd door een man, die in de geschiedschrij-

ving gekenschetst wordt als de meest geharnaste antipapist van de late achttiende

eeuw: Stephanus Hanewinkel. In zijn in 1799 en 1800 in twee delen uitgegeven Rei-

ze door de majorij van ’s Hertogenbosch en zijn Gedachten over de Meierij van ’s Hertogenbosch en

derzelver inwoners uit 1801 noteerde hij in de rol van een door de Meijerij wandelen-

de reiziger wat hij onderweg zoal meemaakte en waarnam.109 Exemplarisch is zijn

notitie over Eindhoven: ‘Kundige luiden vindt men hier niet. Eigenbelang en af-

gunst heerscht ’er in eenen hoogen trap. Met één woord: in kleeding, spreecken,

godsdienst, bijgeloof, onkunde, snapachtigheid enz. zijn zij volmaakte Braban-

ders, en met dit woord zeg ik u alles’. Ook onder de katholieken in Helmond was

‘volstrekt geen geleerdheid te vinden. Over het algemeen zijn de advocaaten zeer

onkundig en de doctors in de medicijnen enkel practici, en hoe kan het ook anders,

wijl zij allen op de ellendigen Akademie van Leuven gestudeerd hebben. De room-

sche godsdienst is hier bejammerenswaardig, niets van het christendom kan men
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’er in bemerken, als alleen den naam. De priesters zijn zoo onverdraagzaam en zoo

dom als hunne leeken, en hunne prediken allerrampzaligst’.110

Was domheid op zichzelf geen fraaie eigenschap, echt onaanvaardbaar werd

het als de kenmerkende trek van personen met politieke ambities. En dat was vol-

gens Hanewinkel nu aan de hand met de katholieke Brabanders. Hun instroom

in de plaatselijke besturen vormde een tikkende tijdbom onder het Bataafs be-

stel, een bom die volgens de predikant alleen gedemonteerd kon worden door

hun rechten in te perken en de gereformeerde bestuurders op hun plaats te hou-

den.111 Het was een ongehoord extreem geluid, maar Hanewinkels constatering

dat de katholieken te dom voor de politiek waren, werd niet als schokkend of on-

juist ervaren. Integendeel.112 Auteurs die zich aan de andere kant van het politie-

ke spectrum bevonden, patriotten uit de meest radicale hoek, zagen het precies zo. 

Dat de door de Meijerij trekkende predikant zijn boodschap verkondigde via

een in brieven geschreven reisverhaal en niet in een politiek manifest, bevestigt

andermaal dat laat achttiende-eeuwers hun antipapistische uitingen bij voorkeur

voorbehielden aan teksten gegoten in een (semi-)literaire vorm. Dat neemt niet

weg dat Hanewinkel als een uniek geval kan worden beschouwd. Zijn boek vormt

het eerste en enige voorbeeld van een reisbeschrijving waarin antipapisme werd

getransponeerd naar de Nederlandse situatie. 

1796: vele kezen waren geuzen

Waar historici een zekere continuïteit zien tussen patriotten en Bataven, is in dit

hoofdstuk geconstateerd dat die continuïteit niet opgaat voor hun houding te-

genover het katholicisme.113 Dat die ten opzichte van de tachtiger jaren verander-

de, bleek als eerste uit de reacties op de Brabantse revolutie. Die confronteerde

Nederlandse patriotten met katholieke geestelijken die in opstand kwamen om-

dat zij herstel wilden van hun burgerlijke vrijheden.114 De patriotten die er als

vluchteling getuige van waren, konden er geen sympathie voor opbrengen. Vol-

gens hen ging het slechts om het behoud van de eigen machtspositie en werd om

dat te bereiken misbruik gemaakt van het volgzame domme volk door een vorm

van godsdienst te propageren die gelijk stond aan bijgeloof.115 De door Jozef ii in

1786 uitgevaardigde verbodsbepalingen op processies en vieringen van jubelfees-

ten moeten de Nederlandse patriotten uit het hart zijn gegrepen. Soortgelijke

maatregelen werden in 1796 ook door het Bataafs regime afgekondigd. Rond het

jaar van de gelijkberechtiging klonken de eerste geluiden van patriotse deelne-

mers aan het Nederlandse politieke debat dat wanneer katholieken werd toege-
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staan regeringsverantwoordelijkheid te dragen, eerst absoluut vast moest staan

dat zij niet van plan waren hun eigen godsdienst aan anderen op te leggen, en

zich niet zouden laten leiden door hun neiging tot blinde volgzaamheid aan het

kerkelijk gezag. Zij dienden, met andere woorden, over net zoveel moreel besef te

beschikken als de door Paape geschetste verstandige katholieken, wier geloofs-

houding strookte met de verlichte godsdienstopvattingen van Jozef ii. Katholie-

ken die aan dit profiel niet voldeden – en het waren de protestanten die dat be-

paalden – konden zonder scrupules buitenspel worden gezet.

Uit sommige argumenten in de discussie over de scheiding van kerk en staat

bleek een diepgewortelde overtuiging dat het katholicisme uit haar aard heerszuch-

tig was. Politici speelden erop in door te stellen dat de scheiding van kerk en staat

juist kon voorkomen dat protestanten ondergeschikt zouden kunnen worden ge-

maakt aan Rome. Voortaan zou de invloed van de godsdienst worden beperkt tot

het terrein van de morele vorming. Tegelijkertijd gaf dat juist weer een impuls aan

de gedachte dat die rol niet aan het katholicisme kon worden toevertrouwd. De pro-

testanten kwamen te staan voor het probleem, dat zij een godsdienst moesten toe-

staan die een op uiterlijke plechtigheden gebaseerde traditie kende, terwijl zijzelf

meenden dat de natie alleen bij innerlijke vroomheid was gebaat. Hieruit volgde

een tweede centrale opvatting, namelijk dat de katholieken nog niet ontwikkeld ge-

noeg waren om zich te kunnen plooien naar de eisen die een politiek burgerschap

vroeg. Het antipapisme van de orangisten, waarmee dit hoofdstuk afsloot, was heel

anders dan dat van hun tegenstrevers. Hun antipapisme ging nauwelijks over de

morele kwaliteiten van de katholieken. De orangisten waren voornamelijk beducht

voor de katholieke heerszucht, die zij niet vreesden in morele, maar vooral in de let-

terlijke, numerieke en machtspolitieke zin. De scheiding van kerk en staat beteken-

de onder meer dat moest worden overgegaan tot een eerlijke herverdeling van de

kerkgebouwen over de verschillende gezindten. Hetzelfde gold voor de toedeling

van de beschikbare politieke functies. De orangisten, die als gereformeerden heel

wat te verliezen hadden, geloofden dat het er op beide terreinen oneerlijk aan toe-

ging, uiteraard in het voordeel van de katholieken. Aan de hand van twee promi-

nente woordvoerders van de in het defensief gedrongen oranjepartij, Van Alphen

en Verbrugge, werd duidelijk dat het orangistisch antipapisme inmiddels niet meer

slechts een kwestie was van pesterige antipatriotse retoriek, maar een rechtstreeks

gevolg van de overtuiging dat het nieuwe kerkelijke en politieke beleid zou uitlo-

pen op een katholieke overheersing. Stephanus Hanewinkel ten slotte, buitte dit

schrikbeeld uit in het in zijn reisbeschrijvingen van Brabant vervatte pleidooi voor

de terugdringing en uitsluiting van de katholieken uit het openbaar bestuur.
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