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‘het gewone getjank’

dissenters’ antipapisme in de ‘Vaderlandsche Letteroefeningen’, 1761-1811

Het antipapisme van na 1750 was door de opkomst van het nationaal besef we-

zenlijk anders dan in de eeuwen daarvoor, zo luidt de centrale stelling van dit

boek. De bedoelde transformatie is te relateren aan de laat achttiende-eeuwse in-

vulling van burgerschap, fundament van de nieuw te vormen natie. In de prepo-

litieke spectatoriale traditie gebruikten de schrijvers het katholicisme als een ne-

gatief vergelijkskader ter onderbouwing van hun algemene uitspraken over de

Nederlandse natie, waarbij Nederlandse katholieken goeddeels buiten schot ble-

ven. Dit gold ook voor de politieke publicistiek van de patriotten en de orangis-

ten uit de tachtiger jaren. Het fait accompli van de scheiding van kerk en staat zorg-

de echter voor een omslag, omdat men zich toen geconfronteerd zag met de

praktische consequentie van een groeiend aantal katholieken dat wilde deelne-

men aan het politieke proces. Daartegen ageerden orangisten, maar ook van de

Bataafse kant kwamen antipapistische gevoelens los. Werd het katholicisme in

spectatoriale geschriften van de zestiger en zeventiger jaren afgeschilderd als een

bijgelovige, voor de vorming van verstandige burgers ongeschikte godsdienst, nu

werd aan dat vertoog een praktisch-politieke lading gegeven. Aan het politieke

burgerschap waren bekwaamheidseisen verbonden die, zo werd gesuggereerd,

voor de katholieken wellicht te hoog gegrepen waren. Ik stelde eerder dat deze

kwestie vooral aanwijsbaar zou zijn in het culturele domein. Dit zal ik in de

hoofdstukken vijf tot en met zeven uitwerken. Hieronder volg ik allereerst de

ontwikkeling aan de hand van het meest gezichtsbepalende algemeen culturele

tijdschrift van de late achttiende eeuw: de Vaderlandsche letteroefeningen (1761-1876). 

De Letteroefeningen haalde rond de eeuwwende een oplage van ongeveer vijftien-

honderd exemplaren, wat naar de toenmalige maatstaven uitzonderlijk hoog was.

De kring van lezers was zelfs nog groter, omdat het tijdschrift ook door leesgezel-

schappen werd aangeschaft.1 Het verscheen maandelijks en telde per aflevering

ongeveer negentig pagina’s. De eerste helft bestond uitsluitend uit recensies van

recent vertaalde en in het Nederlands verschenen titels; de tweede helft was ge-

vuld met ‘mengelwerk’, een verzamelterm voor allerhande stukken van opinië-
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rende, educatieve en informatieve aard. Net als de spectatorschrijvers wisten de

makers van de Letteroefeningen zich gemotiveerd door de gedachte dat alle inwo-

ners van Nederland, ongeacht hun kerkelijke achtergrond, met elkaar behoorden

tot dezelfde nationale gemeenschap. Het tijdschrift voedde de lezers met beelden

en verhalen die met elkaar gemeen hadden dat ze Nederland voorstelden als een

op verlichte deugden gebaseerde gemeenschap, waarvan de leden zichzelf zagen

als moreel betrokken, vrome burgers.2 In het verlengde daarvan zag het tijdschrift

het als zijn maatschappelijke opdracht de culturele en religieuze ontwikkeling

en ontplooiing van de burgers te bevorderen. Het hechtte daarbij veel waarde aan

onpartijdigheid en verdraagzaamheid, vooral op het vlak van religie, waarvoor

het een prominente plaats inruimde. De intentie was te schrijven voor lezers van

alle gezindten; in de praktijk schreef de redactie echter vanuit een bij uitstek pro-

testants perspectief en richtte zich impliciet tot een publiek van gelijkgestemden. 

Als ingang tot de historische ontwikkeling van het antipapisme is de Letteroefe-

ningen bijzonder waardevol. Aan de hand van een min of meer consistente bron kan

meerdere decennia vrij nauwkeurig worden gevolgd hoe protestanten het katho-

licisme percipieerden, welke publicaties door de redacteuren relevant werden ge-

acht en welke standpunten de redacteuren van de Letteroefeningen zelf innamen. Dit

laatste moet overigens ruim worden opgevat, want de bijdragen verschenen ano-

niem. Wie wanneer precies aan het tijdschrift meewerkten, is tot dusver inciden-

teel uitgezocht.3 Ook over eventuele wisselingen in het redactiebeleid is weinig

bekend.4 De vele wijzigingen in de naamgeving5 suggereren veranderingen in de

redactionele formule, maar dat hoeft niet het geval te zijn geweest. Naamswisse-

lingen waren ook een manier het tijdschrift op te splitsen in afgebakende reeksen

met als doel nieuwe intekenaren te interesseren.6 Omdat het zeer moeilijk is de

bijdragen te relateren aan namen van medewerkers, zal ik mijn bevindingen pre-

senteren onder verwijzing naar het tijdschrift in algemene zin. Het materiaal is

verzameld op basis van zowel de inhoudsopgaven, die ook titels van de besproken

werken geven, als de ‘bladwyzers’, zakenregisters, die vaak (maar na circa 1800 he-

laas niet meer) achterin het tweede deel van een jaargang zijn opgenomen. Gezocht

is naar stukken die expliciet het katholicisme tot onderwerp hadden, en, minder

systematisch, naar teksten waarin ik uitspraken over het onderwerp vermoedde,

zoals reisbeschrijvingen over Zuid-Europese landen of artikelen over bijgeloof.

Voor een integrale bestudering was het materiaal te omvangrijk: de geëxcerpeer-

de jaargangen bestrijken in totaal 102 delen, elk met een gemiddelde omvang van

tussen vijf- en zeshonderd bladzijden. Ter aanvulling op de verzamelde gegevens

op basis van de recensies zijn ook voorwoorden van besproken werken (voor zover

voorhanden) als bron gebruikt. Uit deze inleidende teksten, die geschreven kon-
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den zijn door de uitgever, de vertaler of de auteur zelf, is vaak af te leiden welke le-

zersdoelgroep men op het oog had en waarom men een onderwerp relevant vond

voor het Nederlandse publiek. In dit hoofdstuk beperk ik me tot het tijdvak 1761-

1811. Dit eindpunt is gekozen omdat de Letteroefeningen het jaar erop fuseerde met

haar concurrent, de Vaderlandsche bibliotheek (zie hierover hoofdstuk zes).

tot heil van godsdienst en burgerstaat

De oprichters van de Letteroefeningen, de halfbroers Cornelis (1723-1792) en Petrus

Loosjes (1735-1813), waren doopsgezind. Bij hen zat het antipapisme – het kan

haast niet anders – diep in de genen. Van alle kerkgenootschappen waren de do-

pers, zoals de doopsgezinden of mennonieten in de zestiende eeuw heetten, door

Rome het meest bloedig vervolgd. De herinnering aan die ‘wreede tormenten’

werd ook in de achttiende eeuw nog levend gehouden.7 Hoewel de Letteroefeningen

de ontwikkelingen binnen de eigen gemeente op de voet volgde, had het tijd-

schrift geen doopsgezinde signatuur. Wel was sprake van een dissenterse invals-

hoek, hoewel ook verlichte predikanten uit gereformeerde kring bijdragen lever-

den.8 In het allereerste voorbericht stelde de redactie niet gebonden te zijn aan

‘eenige burgerlyke of godsdienstige party’; men bepaalde zich tot alles wat kon

strekken om de waarheid te onderzoeken en ‘den godsdienst nuttig en den bur-

gerstaat heilzaam te weezen’.9 Kenmerkend was dat het blad samenbindend wil-

de zijn en religieuze, evenals politieke controverses liever uit de weg ging.10 Voort-

durend legde men nadruk op de pretentie van objectiviteit. Recensenten

meenden rechtvaardig te werk te gaan door hun tekst te brengen in de vorm van

lange uittreksels en parafrases, en hun eigen kwaliteitsoordeel, of mening, tot een

minimum aantal zinnen te beperken. Door de consequente toepassing van deze

methode zou elke vorm van partijdigheid kunnen worden vermeden. 

De praktijk bleek weerbarstiger. Ook redacteuren van de Letteroefeningen kon-

den, alle idealen ten spijt, niet ontsnappen aan hun eigen subjectiviteit. Het ver-

heven beginsel van onpartijdigheid werd geïnterpreteerd als het onontkoomba-

re resultaat van simpelweg redeneren vanuit en met het gezonde verstand. Wat

men gemakshalve vergat, was dat die schijnbare objectiviteit bereikt werd door

het eigen gezichtspunt te generaliseren. Het verlicht protestantse perspectief gold

als normatief voor wat het gezonde verstand behoorde voor te schrijven en de be-

sproken auteurs werden dan ook stilzwijgend afgemeten aan deze norm. Soms

pakte dat voor katholieken gunstig uit. Redelijkheid impliceerde tevens kritisch

afstand nemen van wat men beschouwde als ongefundeerde, religieuze haat ver-
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spreidende teksten, waaronder antipapistische. Men diende zich te houden aan

‘gegronde bewyzen’. Dat was echter niet altijd het geval. Integendeel. De tendens

eigen normen als maatstaf te nemen, betekende gewoonlijk dat die aspecten,

waarin katholieken en hun godsdienst van het verlichte protestantisme verschil-

den, werden gepresenteerd als afwijkend en inferieur.

selectie en receptie van uitgaven van, 

voor en over katholieken

De feitelijke subjectiviteit zat ten dele in wat men uit het Nederlandse en buiten-

landse boekenaanbod selecteerde en in wat men juist negeerde. Slechts zeer spo-

radisch besprak men apologetisch bedoelde werken en dan meestal bij wijze van

antipropaganda. Zo was Kort begrip der leerstukken en gebruikelykheden der roomsche kerk

(1790) van Daniël Cornelius de Beaufort, volgens de Letteroefeningen een aanrader

voor allen die

tot nog niet behoorlyk opgemerkt hebben, hoe ‘er, by ene verstandige

keuze, te over gegronde reden zyn, om de leer der hervormden, naar de

leiding van gods woord, boven die der roomschgezinden, in onderwer-

ping aen het zogenoemde gezag der kerke, te omhelzen.11

En dat terwijl De Beaufort als anglicaan juist wederzijds begrip probeerde te kwe-

ken. Met auteurs die vasthielden aan de officiële leer had de redactie weinig op.

Veel meer zag men in auteurs die met hun godsdienstige opvattingen inzwom-

men tegen de hoofdstroom van de orthodoxie. Een verklaring hiervoor kan zijn

dat deze, met hun geëtaleerde afkeer van religieuze uiterlijkheden, dogmatisme

en leergezag, dicht in de buurt kwamen bij het ideaal van de innerlijk gevormde

vrome, onafhankelijk denkende burger. Bij dit beeld past ook de sympathie van

het tijdschrift voor stromingen die afkerig waren van het gezag van de paus, zo-

als het Duitse febronianisme en het Franse gallicanisme. Dit laatste was in de ze-

ventiende eeuw verdedigd door Jacques Bénigne Bossuet (1624-1704). Verschil-

lende Nederlandse vertalingen van leerredenen van deze beroemde Franse

kanselredenaar, bisschop van Meaux en raadsheer van Lodewijk xiv, leenden zich

volgens de Letteroefeningen uitstekend voor de aanmoediging tot een ‘deugdzamen

wandel’ van zowel protestanten als katholieken. De preken konden met een ‘ver-

standelyke opwekkende stichting’ gelezen worden, niet in de laatste plaats omdat

de bisschop ‘uiterlyke plegtigheden en gebruiken der kerke […] van gene wezen-
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lyke waerde’, zoals het schandelijke aanroepen van heiligen, en Maria in het bijzon-

der, had verworpen.12

Net zo geliefd als Bossuet was Francois de Salignac de la Fénelon (1651-1715),

bisschop van Kamerrijk. Deze prelaat genoot bij protestanten veel aanzien om

zijn beroemde werk Telemachus (1699) en zijn De opvoeding der meisjes (1687; Ned. vert.

1771). Bovenal echter omdat hij het had opgenomen voor zijn biechtelinge Ma-

dame Guyon, een verdedigster van het door Rome veroordeelde, op innerlijke

vroomheid georiënteerde quiëtisme.13 Zijn boek over deze kwestie werd, na een

door zijn voormalige vriend Bossuet geleide campagne, verboden door de paus.

Fénelon verdroeg dit leed, aldus de Letteroefeningen ‘met eene waarlijk ongemeene

en den roomschen geestelijken betamende onderwerping’ en bleef met zijn on-

verzettelijke, piëtistische vroomheid ook voor protestanten een stichtend voor-

beeld.14 Het treurspel van Marie Joseph Chénier, Fénelon ou Les Religieuses de Cambrai

(1791; Ned. vert.1796), werd hier een daverend toneelsucces. Ook de Letteroefenin-

gen stak er de loftrompet over. In hoofdstuk zeven ga ik dieper op het stuk in. Een

dissidente katholiek aan wie de Letteroefeningen eveneens veel aandacht besteedde

was Pierre Francois le Courayer (1681-1776). Door een publicatie uit 1723 waarin

hij poogde aan te tonen dat er een rechte lijn bestond tussen de apostelen en de

anglicaanse kerk, was deze Franse theoloog en kanunnik van de Parijse kerk van

St. Geneviève, in ongenade gevallen bij de paus. Hij vluchtte naar Engeland, waar

hij zich geliefd maakte bij het Britse hof, en bleef tot het einde toe standvastig in

het geloof ‘doch zonder goed te keuren veel van de begrippen en bygeloovighe-

den, ter roomsche kerke ingevoerd’. Hij was, stelde een redacteur, een bekwaam

man die helaas geen afstand had kunnen doen van alle ‘ongerymde instellingen’,

maar dat was toe te schrijven aan de in zijn jeugd ‘ingezoogene vooroordeelen’.15

Een positief onthaal kreeg het Tafereel van gedenkschriften des christelyken ouderdoms,

nopens de oorbiecht (1784) van Johann Valentin Eybel, een van de prominente woord-

voerders van het febronianisme. Deze Weense hoogleraar was tot de slotsom ge-

komen dat er voor het gebruik van de individuele belijdenis van zonden geen

grond in de Heilige Schrift bestond. De geheimhoudingsplicht van de biechtva-

ders kon beter worden afgeschaft omdat deze nogal eens tot misbruik leidde.16

Een vergelijkbare, maar expliciet politieke geest ademde een samenvatting van

een pleidooi van de Fransman Charles Palissot de Montenoy. Deze riep in 1792 de

Nationale Vergadering op de oorbiecht te verbieden omdat het als ‘heimelyke

plechtigheid’ de binnenlandse veiligheid van de staat zou bedreigen. In zijn op-

zet slaagde hij overigens niet.17
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Een nieuw pausbeeld: paus Clemens XIV als rolmodel voor de morele burger

Naast deze dissidenten was er één paus die zich eveneens in de gunst van de Letter-

oefeningen mocht verheugen. De frisse wind die na de wijding van paus Clemens xiv

vanaf mei 1769 in het Vaticaan waaide, bleef in de Letteroefeningen niet onopgemerkt.

Een jaar na diens overlijden (1774), gaf de janseniserende Franse markies Louis An-

toine Caraccioli te Parijs een levensbeschrijving uit. Het volgende jaar kwam hij met

een driedelige uitgave van verzamelde brieven. In heel Europa en zelfs in Amerika

vond deze publicatie verspreiding, hoewel al spoedig geruchten over vervalsing de

ronde deden, wat de populariteit misschien nog verhoogde.18 In de Nederlandse

editie: Brieven van paus Clemens XIV (1777) werden ze als echt gepresenteerd. In het voor-

woord zei de Amsterdamse uitgever Yntema speciaal protestantse lezers op het oog

te hebben, al besefte hij dat zij een flinke drempel over moesten en zich mogelijk

zouden storen aan de overdreven eerbied van de schrijver voor de pauselijke macht

en heiligheid.19 De Rotterdamse katholieke uitgever Jacobus Bronkhorst bracht in

1778 de vertaling van de ook door Caraccioli in 1775 in het Frans gepubliceerde bi-

ografie: Beschrijving van het leven en de gevoelens van paus Clemens XIV. Ook Bronkhorst werd

in zijn verwachting dat men zich van protestantse zijde door het onderwerp niet

zou laten afschrikken, niet teleurgesteld.20 Voor de Letteroefeningen gold Giovanni

Ganganelli als de beste paus ooit. Zijn belangrijkste, althans meest gewaardeerde

wapenfeit, was zijn beslissing om de orde van de jezuïeten op te heffen. Als biecht-

vaders zaten deze als een spin in het web van veel katholieke vorstenhuizen. Recen-

te democratische ontwikkelingen brachten deze oncontroleerbare praktijk steeds

meer in diskrediet. Onder druk van met name de Portugese markies van Pombal,

het Spaanse hof en het Franse parlement vaardigde de paus in 1773 zijn breve tegen

de van politieke intriges beschuldigde jezuïeten uit. Paus Pius vii zou dit besluit

overigens in 1814 weer terugdraaien. 21 De Brieven toonden volgens de Letteroefeningen

hoezeer Clemens xiv van zijn voorgangers verschilde:

hoewel de roomsch-katholyke leer omhelzende, en eindelyk zelfs paus

geworden zynde, egter wel verre was van verslaafd te zyn aan alle de

volksvooroordeelen, die veelvuldig in deeze kerk gevonden worden, en

wel byzonder, dat hy in geenen deele behoorde onder die geestelyken,

welken het ‘er op toeleggen, om de kerkelyke magt boven het waereldly-

ke gezag te verheffen.22

Clemens xiv was bovenal een ‘verstandig en een deugdlievend mensch’ en in alles

een ‘verlicht vernuft’.23 Dit was een opmerkelijke omslag in de beeldvorming. Tot
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dan toe was de Heilige Stoel immers nauwelijks anders gerepresenteerd dan als een

bastion van bijgeloof. Nu werd de paus omhoog geschreven als een potentiële inspi-

ratiebron voor maatschappelijke hervorming waar zelfs het vaderland nog van kon

profiteren. Engelbertus Matthias Engelberts, een vrijzinnig predikant uit Hoorn

die als genootschapstijger en gevierd auteur van Verdediging van de eer der Hollandsche

natie (1763) valt te beschouwen als een van de vaandeldragers van de Nederlandse

Verlichting, stelde uit de brieven en redevoeringen van paus Clemens xiv een bloem-

lezing samen die hij speciaal opdroeg aan de katholieken van Nederland.24 Hij hoop-

te hen daarmee te verheffen tot ‘beminnelyke en nuttige leden van de maatschap-

py’, in het bezit van eigenschappen die zij in zijn ogen nog te veel ontbeerden:

gematigdheid, zachtmoedigheid, nederigheid en christelijke liefde. Engelberts had

met zijn betaalbaar alternatief voor de kostbare Brieven een duidelijke afzetmarkt

voor ogen. Het was de bedoeling dat de pas opgerichte armenscholen massaal tot

de aanschaf van zijn bloemlezing over zouden gaan, want ‘bybels, testamenten,

psalmboeken of protestantsche zedeschriften’ kon men de katholieke leerlingen nu

eenmaal niet geven. De Letteroefeningen voorspelde een goede ontvangst bij zowel ‘ver-

standige roomschen’ als ‘bescheiden protestanten’ en was overtuigd dat het breed

zou worden opgepakt ter bevordering van kennis en deugd.25 In 1781 publiceerde

Engelberts een vertaling van de eerder door Baptista Piccolomini uit het Italiaans in

het Duits uitgegeven tekst, te weten Uitgeleezene gedagten van paus Clemens XIV.26

Listige jezuïeten, onwetende monniken en onnozele nonnen

Terwijl dissidente theologen en de verlichte knuffelpaus Clemens xiv geprezen wer-

den, was het oordeel over de ordegeestelijkheid onveranderlijk negatief. Zo pakte de

Letteroefeningen in haar beginjaren verschillende keren met grote artikelen de jezuïe-

ten aan. Daaruit rees het aloude beeld: de trouwste volgelingen van de paus waren

sluw opererende intriganten die regeringen hun wil oplegden – in Frankrijk en he-

lemaal in de Portugese kolonie Paraguay waar zij als kleine vorsten heersten; ze ma-

nipuleerden complete bevolkingen en frustreerden uit eigenbelang de voortgang

van de Verlichting.27 Toch konden bij de Letteroefeningen niet alle anti-jezuïetische

geschriften door de beugel. Over de jezuïetische ongerechtigheden in Portugal,

Spanje en elders publiceerde de gereformeerde predikant en vermaard papenvreter

Anthoni van Hardenveldt in 1760 en 1768 twee samenspraken. De recensent liet

zich er op ironische, badinerende wijze over uit: hij zag er ‘den yverigen protestant

in doorstralen, die ‘t wel meent met de goede zaak’.28 Uitgesproken antipapistische

auteurs waren bij de Letteroefeningen aan het verkeerde adres. De redactie stelde een
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duidelijke grens: spot, laster of krenking waren niet toegestaan.29 Zo werd een sati-

risch prentenboek, volgens de Letteroefeningen een ‘laffe berymde samenspraak’ vol

hatelijkheden over de jezuïeten, sterk afgekeurd: er stak geen ‘nuttigheid’ in dat

men hen [de jezuïeten] ‘op ene pasquilleerende wyze’ behandelde, al achtte de cri-

ticus het evenmin raadzaam hun orde te verdedigen.30

Andere geestelijke orden waren evenmin geliefd. Net als de spectatoriale ge-

schriften maakte de Letteroefeningen er geen geheim van het kloosterwezen als de ul-

tieme manifestatie van domheid te zien. Voor deze opvatting haalde zij haar in-

spiratie uit dezelfde publicatie als het spectatoriale geschrift De Opmerker: uit Brieven

over het munniks-wezen, van eenen catholyken pastoor aan zijn vriend (1775). Daarin werd vol-

gens de subtitel aangetoond dat de ‘onkunde en het bijgeloof derzelver oorsprong

alleenlijk aan de munniken hebben dank te weeten’. Dit vierdelige werk behelsde

een (fictieve) correspondentie tussen een pastoor, die enigszins verstandig had le-

ren denken, en een goed katholiek, die waakte voor de ‘beuzelachtige denkbeelden

der munniken en de daar op gegronde bygelovige gebruiken en gewoonten wel-

ken zy ingevoerd hebben’. De recensent achtte de brieven, behalve geschikt om de

ogen van de katholieken te openen, ook voor protestanten nuttig om op de hoog-

te te raken van de ‘staat der roomsche kerke, als om de gevolgen van onkunde en

bygeloof te oplettender in aanmerking te nemen’.31 Van het boek circuleerden ove-

rigens talrijke, Duitse originelen. Een vierde druk kwam uit in 1780/1781. 

Rancuneuze verhalen van uitgetreden monniken vormden voor uitgevers aan-

trekkelijke handelswaar en werden om die reden soms zelfs bewust geëntameerd.

Voltaire, die vaak in brieven klaagde over de mentaliteit van veel Hollandse boek-

verkopers, voer in dit verband hard uit tegen Marc Michel Rey. Deze Amsterdamse

uitgever zou armlastige ex-kloosterlingen overreden voor een luttel bedrag over

hun geleden ontberingen flink uit te pakken alleen om zijn eigen kas te spekken.32

De recensies in de Letteroefeningen maakten echter van het bestaan van deze praktijk

geen gewag. Zeer onder de indruk was het tijdschrift van een in 1778 gepubliceerd

relaas van twee gewezen, tot het protestantisme overgegane, kapucijner monniken.

Zij verklaarden door hun voormalige orde vreselijk te zijn mishandeld. Het werk-

je besloot met een vermaning en waarschuwing aan allen die nog de katholieke leer

aanhingen. Ook deze vertaling ging terug op een Duitse uitgave. De Letteroefeningen

noemde de auteur een ‘waarlyk ernstig en geloofwaardig man’ en achtte diens ge-

schrift geschikt om invloed te kunnen uitoefenen.33 Ook maatregelen van wereld-

lijke overheden vormden aanleiding tot het ventileren van antimonastieke kritiek.

In de eerste helft van de jaren tachtig van de achttiende eeuw ging keizer Jozef ii

over tot de opheffing van contemplatieve kloosters in de Oostenrijkse Nederlan-

den. Lof was zijn deel. Jozef ii ‘praalde’, aldus de Letteroefeningen, ‘aan ’t hoofd der her-
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vormderen’. Bij wijze van aanvulling op de dagelijkse nieuwsberichten over de kei-

zer belichtte men in het mengelwerk nog maar eens de oorsprong van het klooster-

leven, ‘’t welk zo veele eeuwen in de kerk heeft stand gehouden’, en tot ‘schande

van ons verlichte tydperk’ voortduurde.34 In overeenstemming hiermee werd een

Weense publicatie over de nutteloosheid en schadelijkheid van de kloosters: De af-

schaffing der nonnenkloosters en Danklied der nonnen in de Oostenryksche staeten over het ontslag

uit haeren kloostereed (1782), goedkeurend besproken.35

Hoewel het genre van de pornografische kloosterroman eind achttiende eeuw

uit de mode raakte, waren literaire verhalen waarin het kloosterwezen negatief

werd afgeschilderd nog altijd in trek.36 Een van de eerste kloosterromans waarop

de Letteroefeningen de aandacht vestigde was de Nederlandse editie van Johann Mar-

tin Millers driedelige Siegwart. Eine Klostergeschichte (1776), waarvan de Nederlandse

vertaling in 1778-1779 uitkwam.37 Volgens Laetitia Hawkins, de vertaalster van de

Engelse editie uit 1806, veroorzaakte dit tranentrekkende verhaal over geschei-

den geliefden die elkaar uiteindelijk in kloostergewaad hervinden – jammerlijk

genoeg op het sterfbed van het meisje – ten tijde van verschijnen in Duitsland een

ware hype. Nieuwsgierige lezers maakten zelfs dagtripjes naar de in het boek be-

schreven Beierse kerken en kloosters.38 Afgaande op de recensies werd het boek in

Nederland niet als sensationeel ervaren. Achtergrond hiervan is mogelijk, naar de

anonieme vertaler in het voorwoord enigszins raadselachtig beweerde, dat de tekst

op verzoek van enkele kloosterlingen voor de katholieken onder de Nederlandse

lezers minder aanstotelijk zou zijn gemaakt.39 Volgens de Letteroefeningen was het

aardig genoeg om in een verloren uurtje met nuttig vermaak door te bladeren.

Waar Miller amusement verzorgde, kwam Diderot met een felle aanklacht. Zijn

beroemde – in onze tijd verfilmde – briefroman La religieuse, geschreven in 1760

maar twaalf jaar na zijn dood gepubliceerd in 1796, vertelt het verhaal van Suzan-

ne Simonin, een advocatendochter uit Parijs, die op haar zestiende door haar ou-

ders gedwongen wordt non te worden. De moeder wil van haar af omdat zij haar

kreeg uit een buitenechtelijke affaire die geheim moet blijven. Het meisje verzet

zich met hand en tand, wil geen kloostergelofte afleggen en mag uiteindelijk tij-

delijk naar huis. Haar moeder wil de erfenis reserveren voor de bruidschat van twee

andere dochters en Suzanne belandt opnieuw in een klooster. Daar weet zij met

hulp van een aardige non en een biechtvader een proces aan te spannen om onder

de kloostergelofte uit te komen. De poging mislukt en leidt tot tal van geselingen

en extreem sadisme. Zij wordt beschuldigd van ontucht en ligt dagenlang geke-

tend en gekneveld in een kerker. Een overplaatsing naar een ander klooster volgt,

maar ook daar behoren vernedering, hypocrisie, haat en terreur tot de normale

omgangsvormen. De moeder-overste, een hardvochtige en grillige vrouw, vat les-
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bische gevoelens voor haar op, siddert en kronkelt voortdurend om haar heen,

kruipt bij haar in bed, kust haar borsten, raakt in extase. Van de orgasmes van de

moeder-overste heeft Suzanne geen benul. Als zij in haar onschuld haar biechtva-

der inlicht en penitentie krijgt, stort de abdis geestelijk in en sterft. Suzanne vlucht

en gaat buiten het klooster opnieuw een leven vol ontberingen tegemoet. Hierna

besluit Diderot de roman abrupt.40 De Nederlandse vertaling van het boek, De kloos-

terling, ondervond volgens de Letteroefeningen in korte tijd een ‘ongemenen aftrek’

en werd in één jaar drie keer herdrukt. Dat was in 1798, precies het jaar waarin als

reactie op de politieke aanspraken van de katholieken het antipapisme intensi-

veerde. Wellicht heeft de hype rondom Diderots boek daardoor een extra prikkel

gekregen, al valt hiervoor in de recensie van de Letteroefeningen geen aanknopings-

punt te vinden. Volgens de vertaler was het werk allerleerzaamst en voldeed het

aan Diderots oogmerk: de kloosters te leren kennen tot in ‘derzelver duisterste ho-

len’.41 Dit was voor de Letteroefeningen reden de roman van harte aan te bevelen.42

De rond de duizend pagina’s tellende kloosterroman Agatha of de Engelsche non

(1802) viel daarentegen in slechte aarde.43 Het boek was onderhoudend maar be-

zwaarlijk was dat het de kloostergelofte en de onvrijwillige intrede verdedigde.

Misschien speelde bij de weerzin nog andere elementen mee. Het driedelige boek

was een vertaling van The English Nun uit 179744 en was de eersteling van Catheri-

ne Selden.45 In de secundaire literatuur wordt zij getypeerd als een epigoon van

Ann Radcliffe, de Engelse schrijfster die, samen met de auteur van The Monk, Matt-

hew Lewis, aan het begin stond van de Angelsaksische traditie van de gothic no-

vel. Gotische romans bevatten vaak een flinke dosis antikatholicisme. Seldens Aga-

tha was niet antikatholiek, maar had wel een zwart romantisch randje. De Engelse

non werd verscheurd door twee haaks op elkaar staande keuzemogelijkheden: de

liefde voor God of de liefde voor een aardse geliefde. Misschien was het deze di-

mensie die de Letteroefeningen lichtelijk tegenstond. Hoogoplopende emoties en

grillige vrouwelijkheid waren niet bepaald ingrediënten waarmee men het ge-

wenste rationele en standvastig deugdzame karakter van de burger dacht te kun-

nen boetseren. Zoals het spectatoronderzoek van Dorothée Sturkenboom uitwees,

was in de burgerschapsvisie voor gevoeligheid wel plaats, maar kregen opvattin-

gen daarover in toenemende mate seksespecifieke invullingen. Voor mannen im-

pliceerde goed burgerlijk gedrag (een voorwaarde voor het bedrijven van politiek)

een taboe op geëxalteerde uitingen van emotionaliteit.46 Aan vrouwen werd meer

emotionele ruimte toegestaan, doch binnen de veilige grenzen van het gezin. Aga-

tha kon onmogelijk worden gezien als een navolgenswaardig voorbeeld voor haar

eigen sekse. Zelfs na de verwoesting van het klooster bleef zij haar gelofte trouw

en gaf haar godvruchtig leven bij de nonnen niet op voor haar minnaar. Hoewel
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volhardende vroomheid beschouwd werd als een deugd, was een dergelijk eigen-

zinnige houding in strijd met het sinds Diderot overheersende beeld van de non

als slachtoffer. Bovendien was het beeld in tegenspraak met de burgerlijke rol van

de vrouw als moeder; vrouwen werden geacht bij te dragen aan de samenleving

door kinderen te krijgen en deze op te voeden tot nuttige leden van de maatschap-

pij. In de Engelse perceptie, zo schrijft Tumbleson, verstoorde het nonnenkloos-

ter: ‘a feminine social-political order’, de natuurlijke orde, en vormde het een be-

dreiging ‘to a patriarchy that is synonymous with protestantism’.47

Veel beter dan de onorthodoxe benadering van Selden beviel de Letteroefeningen

het aan Diderot verwante slachtofferperspectief van de Duitser Felix Joseph Lipows-

ky. Gedurende het bewind van Jozef Maximiliaan iii in de jaren 1745-1777 waren in

Beieren vele kloosters en ook de jezuïetenorde opgeheven. Lipowsky wierp zich op

als chroniqueur van deze gebeurtenissen en publiceerde onder andere Gemaelde aus

dem Nonnenleben, waarvan de Letteroefeningen de Nederlandse vertaling besprak.48 De

subtitel bij Tafereelen uit het nonnenleven (1809) meldde dat het ging om een reconstruc-

tie op basis van ‘papieren van vernietigde Beierse kloosters’. Naar aanleiding van

het levensverhaal van een onschuldig meisje dat besloot non te worden om vervol-

gens vanzelfsprekend in de meest benarde situaties terecht te komen, meldde de

redacteur ervan overtuigd te zijn dat ‘als de geschiedenis van ieder klooster eens aan

’t licht kwam, men een aantal nog rampzaliger slagtoffers vinden zou’.49

Uit de Letteroefeningen valt op te maken dat de literaire verbeelding van antimo-

nastieke thema’s grotendeels beperkt bleef tot materiaal van buitenlandse origi-

ne.50 Uit de bibliografie van Buisman blijkt dat veruit de meeste kloosterromans

die hier verschenen uit Duitsland afkomstig waren.51 In tegenstelling tot de jaren

twintig en dertig van de achttiende eeuw, toen de Nederlandse productie onder

meer het scabreuze Papekost opgedist in geusen schotelen opleverde, roerden Nederland-

se auteurs van de tweede eeuwhelft de kloosterthematiek slechts als subthema aan.

Dat gebeurde bijvoorbeeld in de zedenkundige biografie De verliefde non of de zonder-

lijke leevensgevallen van Charlotte van S… (circa 1777) en in Het land in brieven (1788) van Eli-

sabeth Maria Post. In deze laatste briefroman verbeeldde de wijze Emilia zich een

non te zijn, om van die identificatie (uiteraard) rap afstand te nemen. Een jaar later

nam dezelfde schrijfster in haar bundel Voor eenzaamen, een dichtbrief op ‘Het Kloos-

ter’. Daarin openbaarde na een kloosterbezoek en een confrontatie met de intense

eenzaamheid van een kloostercel, zich voor het ik-personage de onwaarachtigheid

van haar eerdere kloosterwens.52 Ook Adriaan Loosjes verwerkte het kloosterthema

zijdelings. In zijn liefdesroman Charlotte van Bourbon (1792), werd de hugenootse der-

de echtgenote van Willem van Oranje door haar door ‘verblinde priesterschap’ aan-

gestoken vader gedwongen haar leven als non te slijten. Zij ontsnapte dankzij haar
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toekomstige echtgenoot, die als vriend der vrijheid intens medelijden kende met de

‘slachtoffers der geestelijke dwingelandij’. In het voorbericht verontschuldigde

Loosjes zich voor de antipapistische strekking van zijn roman: 

Heb ik mij hier en daar wat sterk nopens de bijgeloovigheeden der

roomsche kerke uitgedrukt (...) ik reken mij een te groot vriend der waar-

heid, om ze [de katholieken] in hunne bijgeloovigheden te vleijen.53

Waar Van de Sande een terugval in de productie van specifieke antimonastieke li-

teratuur ‘na 1780’ en ‘na 1800’, constateerde, noemde hij als mogelijke verklaring

dat de Nederlandse beschavers geen behoefte meer hadden aan kloosterverhalen

als remedie tegen zedenbederf, omdat die niet strookten met de kruistocht tegen

het lezen van scabreuze literatuur.54 Een heuse ‘antikloosterpers’ kwam hier van

de grond rond 1830, als reactie op de toen beginnende wederopbouw van het

kloosterwezen. Overigens vanuit een nationalistisch motief: de nog jeugdige

kloosterlingen werden niet opgevoed tot burgers van Nederland maar tot men-

sen ‘wier vaderland Rome is’.55 Dat specifieke antimonastieke uitgaven van Neder-

landse makelij eind achttiende eeuw geen booming business waren en men zich

soms in voorwoorden voor antimonastieke uitingen op voorhand verontschul-

digde, neemt niet weg dat de belangstelling voor kloosterproza hier volop bleef

bestaan, ja zelfs een flinke piek kende. Wel verdween – zoals Leemans aantoonde

– het pornografische element (al kon men voor een masturbatiescene dan nog bij

Diderot terecht). Naast de besprekingen van vele buitenlandse kloosterromans,

treffen we in de Letteroefeningen vele lovende recensies over veelal uit het Frans en

Duits vertaalde antimonastieke theaterstukken, zoals de al genoemde Fénelon van

Chénier. Dergelijke stukken waren hier uitermate populair en werden vooral in

de jaren zeventig en negentig van de achttiende eeuw ook daadwerkelijk op de

planken gebracht. Dit gegeven vormt het hoofdonderwerp van het laatste hoofd-

stuk van dit boek. Pikante elementen zaten in de stukken zeker verweven, maar

het was beslist geen scabreus amusement. De Letteroefeningen lette juist bij kloos-

terliteratuur altijd scherp op eventuele zedenbedervende elementen. De theater-

stukken beoogden de aandacht te vestigen op het vermeende feit dat in kloosters

per definitie wantoestanden heersten. De grootste misstand was dat de bewoners

het recht werd ontzegd hun eigen geweten te gehoorzamen. Dat was wat men be-

doelde met het frequent gebezigde woord ‘kloosterdwang’. De Letteroefeningen kon

zich in deze voorstelling van zaken goed vinden, want geloofsdwang was immers

in strijd met het door haar verdedigde beginsel van vrij onderzoek. 
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de antipapistische bril van protestantse reisbeschrijvers

Omdat de Letteroefeningen aan reisbeschrijvingen veel aandacht besteedde en het

antipapisme in dat genre geprononceerd aanwezig was, zal de analyse van het tijd-

schrift worden aangevuld met gegevens uit de gerecenseerde werken zelf. Om de

context nog wat te verbreden passeert ook een aantal niet door de Letteroefeningen

besproken titels. De talrijke reisbeschrijvingen die hier gedurende de achttiende

eeuw verschenen, betroffen meestal vertalingen uit het Engels, Duits of Frans;

oorspronkelijk Nederlandse titels vormden een minderheid.56 Bij reisliteratuur

gaat het om een zeer gevarieerd corpus, waaronder egodocumentaire reisjourna-

len, imaginaire reisverhalen, gidsen voor Grand Tour-reizigers en allerlei meng-

vormen.57 De titels hieronder betreffen alleen in druk verschenen reisbeschrijvin-

gen – helemaal of deels – gewijd aan Europese landen en streken waarin het

katholicisme domineerde. Zij werden gepresenteerd als non-fictie.

Een belangrijke reden voor de Letteroefeningen om de publicatiestroom van reis-

beschrijvingen nauwlettend te volgen, was de algemeen (hoewel niet geheel on-

bekritiseerde)58 onderschreven vooronderstelling dat wie kennisnam van het bui-

tenland, zich als vanzelf bevoorrecht ging voelen in een beschaafd en verlicht land

als Nederland te zijn geboren.59 Reisbeschrijvers presenteerden zich als een soort

toeristische gidsen, die hun lezers informeerden over bezienswaardigheden van

het door hen bezochte land. Lezers die, hierdoor geïnspireerd, zelf een uitstapje

wilden wagen, kregen op het hart gedrukt de ‘dwaasheden’ van andere nationa-

liteiten niet mee terug te nemen. Johan Meerman, een verwoed reiziger en Italië-

kenner, stelde dat het bezoeken van vreemde gewesten de eigen maatschappij al-

leen ten goede kwam wanneer de toerist zich steeds bleef afvragen: ‘Welk is het

caracter; welke zyn de zeden, de gewoontens deezer natie? Heeft men het carac-

ter, weeten aan te tasten, daar het aangetast moest worden, om haar’ eene hoog-

ere trap van zedelykheid te doen beklimmen?’60 Het reisadvies niet toe te geven

aan negatieve invloeden, gold in het bijzonder voor landen waar het katholicisme

de dominante godsdienst was. Rijklof Michaël van Goens, die het voorwoord

schreef bij Reisboek door Italiën van de Duitser Johann Jacob Volkmann,61 deelde de

zorg van ouders die vreesden dat hun zonen tijdens hun Grand Tour door Italië

– de ‘hoofd-zetel der roomsche godsdienst’ – met bijgeloof en ongeloof zouden

worden besmet. Hij erkende het probleem, maar voorzag geen moeilijkheden

mits de zonen van jongs af aan met ‘redelyke begrippen’ waren ingeprent.62

De in de Letteroefeningen aangehaalde reisauteurs deelden dezelfde godsdienstige

achtergrond: zowel de oorspronkelijke schrijvers als de vertalers, waren protestant.

Onder hen bevonden zich veel predikanten en letterkundigen, van wie sommigen
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politiek actief waren of dat eerder waren geweest. Hoewel de reisbeschrijvers hun af-

komst niet verloochenden, hadden zij lang niet altijd op voorhand de bedoeling

het katholicisme negatief af te schilderen. In hun rol van gids konden zij zich ook

onder de indruk tonen van de esthetiek ervan: de schoonheid van de architectuur

van kerken en gebouwen, het zinnenprikkelende van de liturgie en de artistieke su-

perioriteit van de religieuze schilder- en beeldhouwkunst.63 Het beschrijven van

religieuze bijzonderheden gebeurde echter zelden vanuit een kunsthistorische of

volkskundige belangstelling alleen. De ‘leunstoelreiziger’ werd getrakteerd op men-

gelingen van toeristische historische weetjes en verslagen van met plaatselijke be-

woners gevoerde informatieve gesprekjes, tot meer algemene beschrijvingen van

geologische of aardrijkskundige aard. Vaak echter vormden de reiservaringen aan-

leiding tot het inlassen van theoretische beschouwingen over staat, maatschappij en

godsdienst. Op zulke momenten gaf menig reiziger er blijk van  voorstander van de

Verlichting te zijn, en de kerkelijke hiërarchie van het katholicisme als onderdruk-

kend te beschouwen. Niet alleen de katholieke hang naar uiterlijk machtsvertoon

in de vorm van allerlei devotionele tradities boezemde afkeer in, maar vooral het

geloof in tastbare beelden en curiosa, en de processies met al hun pracht en praal.

Haeble Potter, een predikant uit Dokkum, die ter voorbereiding op zijn aanstel-

ling bij de Hollandse gemeente te Hanau een bezoek bracht aan het Duitse Pader-

born, ontstak bij het zien van een eerbetoon aan de beenderen van de heilige 

Liborius zelfs in grote woede.64 De katholieke Duitsers waren nog ergere afgoden-

dienaars dan hun heidense voorouders.65 Het toelaten van devotionele activiteiten

in de openbare ruimte was in Nederland een heikel discussiepunt. Politici zagen

met argusogen hoe de katholieken de in 1795 herstelde godsdienstvrijheid probeer-

den aan te grijpen voor het revitaliseren van hun processiecultuur. Opvallend is dat

Nederlandse reisbeschrijvers daar in het buitenland veel kritischer en vrijer over

schreven dan doorgaans gebruikelijk was in eigen land. Adriaan van der Willigen,

die als Bataafs bestuurder veel betekende voor de emancipatie van de katholieke be-

volking van Noord-Brabant – dat zal in hoofdstuk zeven nog ter sprake komen – be-

toonde zich in Reize door Frankryk een groot tegenstander van publieke godsdiensti-

ge rituelen. Op het Franse platteland had hij tot zijn afgrijzen moeten aanzien hoe

daar ergens op straat een priester, samen met een man met een grote bel en een

meute van knielende gelovigen, een zieke een hostie ging brengen. Dergelijke open-

bare rituelen zouden volgens Van der Willigen in Nederland voor grote ergernis

zorgen bij de omstanders, en zodoende tot een verwijdering tussen de burgers lei-

den. Bovendien was het in strijd met het beginsel van de scheiding van kerk en staat.

Geloofsuitingen dienden binnen de kerkmuren te blijven: ‘daar zijn wij joden,

roomschen of protestanten, op de straten en andere plaatsen zijn wij burgers’.66
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Hadden de meeste reisbeschrijvers met bedevaarten en soortgelijke activitei-

ten weinig op, het katholieke individu achtten zij in beginsel gelijkwaardig. Het

probleem was dat deze leefde in door Rome beheerste gebieden en navenant geen

ontplooiingskansen kreeg. Dit inzicht bleef niet alleen voorbehouden aan vol-

wassenen. In het tweede deel van zijn vijfdelige Reisbeschryvingen voor de jeugd (1785-

1804), waarvan de afzonderlijke delen in de Letteroefeningen werden besproken, gaf

Joachim Heinrich Campe zijn jonge lezers een lesje sociologie avant la lettre. Aan

de hand van een dienst in de Domkerk in Frankfurt aan de Main gaf de Duitse

pedagoog uitleg over de inrichting en indeling van het kerkgebouw, de wisselen-

de kledij van de priesters en verschillende gebruiken en gewoonten van de katho-

lieke liturgie. Hij ging ervan uit dat zijn jonge lezers een katholieke kerk nog

nooit van binnen hadden gezien. Wat hij hun vooral mee wilde geven was dat ka-

tholieken niet minder waren dan protestanten. Zij waren slechts ‘gesocialiseerd’

in een andere religieuze cultuur, al vond Campe die dan wel weer uitermate ver-

dorven. Katholieken waren het slachtoffer van een verkeerde, door vooroordelen

bepaalde, opvoeding en een slecht onderwijssysteem. Verstandige jonge lezers

dienden hen, op grond van hun kennis, met een milde blik te bezien en hen voor-

al niet uit te lachen. Het zou onverstandig en zeer liefdeloos zijn, schreef hij, ‘zo

wy onze roomschgezinde broeders daarom, dat zy minder verlicht zyn dan wy,

wilden belagchen of bespotten’.67

De hierboven ter sprake gekomen beeldvorming van katholieke gelovigen als

slachtoffers van een foute religieuze cultuur, komt veelvuldig voor in de recen-

sies over reisbeschrijvingen die in het tijdschrift in vrijwel alle jaargangen te vin-

den zijn. Ook nu citeerden de recensenten er lustig op los, daarbij zorgvuldig in

het midden latend of wat zij citeerden door henzelf werd onderschreven. Hierin

verschilde de Letteroefeningen van haar voorganger, de Boekzaal van Europe (1692-1702).

De oprichter van het eerste Nederlandstalige geleerdentijdschrift Pieter Rabus,

getuigde al in zijn auteursvoorwoord van zijn ‘afkeer van pausselijke macht in za-

ken van geloof, en alles wat na pausselijke macht zweemt’. 68 Rabus werd in zijn

antipapisme vooral bevestigd door wat hij las in de door hem gerecenseerde reis-

verslagen. Daaruit selecteerde hij precies die citaten, aan de hand waarvan hij zijn

eigen afkeer kon illustreren van de met uiterlijk vertoon en pronkzucht omge-

ven katholieke geloofspraktijken. Hoewel het daarbij vooral ging om door het

protestantisme verworpen aspecten als de heiligenverering, mirakelverhalen,

transsubstantiatie, sacramenten en monnikenorden, kondigde zich bij Rabus ook

al het door de Verlichting geïnspireerde antipapisme aan. Voor Rabus was de ka-

tholieke kerk een anachronistisch bolwerk. De door de reisbeschrijvers gesigna-

leerde tirannieke oppermacht van de paus en de daarmee verbonden ‘moordda-
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digste dwingelandinne van ’t geweten, de inquisitie’, toonden voor hem aan dat

de katholieke kerk niet langer paste in de door verdraagzaamheid en gewetensvrij-

heid gekenmerkte moderne tijd.69

Het door de reisbeschrijvers van Rabus’ generatie begonnen offensief tegen

de katholieke kerk als vijand van de Verlichting, werd door hun laat achttiende-

en vroeg negentiende-eeuwse opvolgers voortgezet. Dan overigens ook in reis-

teksten waarin verslag werd gedaan van omzwervingen buiten Europa. In haar op

reisverslagen en zendingsgeschriften gebaseerde studie over niet-westerse cultu-

ren in Nederlandse ogen rond 1800, stuitte Angelie Sens veelvuldig op aanvallen

gericht tegen het bekeringswerk van katholieke missies. In deze context was het

antipapisme een bijverschijnsel van de overzeese concurrentiestrijd, waarin de

protestantse zendelingen en de katholieke missionarissen met elkaar verwikkeld

waren.70 Ook sommige protestantse tijdschriften haakten op deze rivaliteit in. De

opvolger van het in 1692 door Rabus begonnen tijdschrift, de Boekzaal der geleerde we-

reld, merkte in een aflevering uit 1776 op, dat het de missionarissen niet te doen

was om te verlichten en te verbeteren, maar om de zucht tot veroveren en zoveel

mogelijk mensen onder de heerschappij van de paus te brengen.71 Paulus Van He-

mert nam in het eerste deel van zijn blad Lektuur bij het ontbijt en de thetafel (1804) een

artikel op, waarin hij de jezuïeten die zendelingenwerk verrichtten in China,

‘blinde leidslieden der blinden’ noemde. Zij waren de slechtst denkbare ambas-

sadeurs van de ‘verlichtende, verbeterende geest van ‘t christendom’.72 De Letter-

oefeningen publiceerde een vierdelige serie artikelen over de ‘laatste werkzaamhe-

den der roomsche geestelijkheid in China’, maar opmerkelijk genoeg bleven

daarin invectieven à la Van Hemert achterwege.73

Rijke protestantse en arme katholieke landen 

Ontegenzeggelijk vindt men over het geheel meer verlichting in protes-

tantsche dan in roomschgezinde landen; en onbetwistbaar is het, dat

men meer werkzaamheid en meer geluk des volks in protestantsche lan-

den aantreft. 74

De overtuiging dat de protestantse landen wat betreft Verlichting, voorspoed en

welzijn beter af zijn dan de katholieke landen, hierboven verwoord door de Duit-

se auteur Johann Ludwig Ewald, bleek hiervoor al diverse malen in spectatoriale

geschriften. Het was in feite één van de centrale thema’s in het transnationale an-

tikatholieke discours. De tendens de economische op- en neergang van landen te
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koppelen aan de religieuze signatuur was vooral sterk aanwezig bij Duitse protes-

tanten. Het verband dat Max Weber tussen het protestantisme en materiële wel-

vaart in de twintigste eeuw constateerde, zag men ook gedurende de zeventien-

de en achttiende eeuw. In Engeland heerste rond 1800 de opvatting dat het

katholicisme de belangrijkste reden van de armoede in Ierland was. Door het

steeds benadrukken van de Ierse katholieke achterlijkheid schoven de Britten de

schuld in de schoenen van de Ieren zelf.75 Nederlanders lazen hierover in reisbe-

schijvingen. De Engelse predikant Joseph Townsend riep in zijn Reize door Spanje

(1792-1793) de Britse regering op de opvoeding van de Ieren niet langer uit stel-

len. Verlichten was het devies, want ‘bij de verlichte natiën’ waren de katholieken

‘niet langer paapisten’.76 In Stranger in Ireland (1806), dat hier tien jaar later in de ver-

taling van de remonstrantse predikant Willem de Goede uitkwam onder de titel

Reize door Ierland, hekelde de auteur John Carr de Engelse politici omdat zij voor

het lot van de katholieke ‘volksklasse’ geen oog hadden. Ook hij pleitte voor cul-

turele verheffing; als de katholiek eenmaal beschaafd was zou hij zich als vanzelf

gaan wijden aan ‘voordelige en winstgevende werkzaamheden’.77 De Letteroefenin-

gen nam de vooronderstelling dat de confessionele identiteit van een land(streek)

van cruciale invloed was op de economische ontwikkeling, veelvuldig en zonder

weerspraak over. Zo selecteerde het tijdschrift uit een verslag van een Zwitserse

reis van de Engelse predikant William Cox de volgende zinsnede:

Gedurende de tegenwoordige en voorgaande eeuw zijn de protestanten

aanmerkelijk in getal vermeerderd en derzelver werkzaamheid overtreft

in alle takken van koophandel verre die der roomsgezinden: een blijk-

baar bewijs, hoe zeer de leerstellingen der rk de nijverheid belemmeren

en de geestvermogens onderdrukken.78

Voor veel reisbeschrijvers stond buiten kijf dat de onderklassen in de katholieke

landen gedoemd waren te leven onder verpauperde omstandigheden, omdat daar

het obscurantisme door kerkelijke onderdrukking in stand werd gehouden. Om

bigotterie te bestrijden moest men de opvoeding van het katholieke ‘gemeen’ ter

hand nemen. Via de Letteroefeningen kon men vernemen dat dit geen sinecure was.

Zo gaf het tijdschrift aan haar lezers door wat Meerman berichtte over het misluk-

ken van de volksverlichting in Italië. Pogingen van vooruitstrevende Italianen tot

hervorming van het onderwijs in de geest van de Verlichting werden volgens

Meerman gedwarsboomd door ‘een groot gedeelte der geestelykheid’, bang

schaapjes van haar kudde te verliezen en vrezend voor een vermindering van de

‘ultramontaansche beginselen in de kerk’.79
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‘Die te Romen is, moet den paus spreken’

Reisbeschrijvingen omvatten meestal meerdere landen, waaronder vaak Italië, ook

al omdat dat land in Europa traditioneel de bestemming van de educatiereis was,

het sluitstuk van een beschaafde opvoeding.80 Een contemporain spreekwoord luid-

de: ‘Die te Romen is, moet den paus spreken’. Van de verslagen van de vele auteurs

die dit gezegde daadwerkelijk in praktijk brachten, of dit althans op papier sugge-

reerden, kon de Letteroefeningen geen genoeg krijgen. Zoals de belevenissen van John

Moore. In geuren en kleuren beschreef deze hoe hij op eerste kerstdag paus Pius vi

de mis zag bedienen. Volgens de reisbeschrijver manifesteerde de steile opvolger

van paus Clemens xiv zich bij die gelegenheid als een ware ijdeltuit. Zelfs door de

onflatteuze pauselijke gewaden heen was duidelijk te zien dat hij niet ongevoelig

was voor ‘persoonlyke bevalligheden’. Hij droeg zijn zijden kousen, rode muilen

en sieraden met zichtbaar plezier en ‘verrigtte alle de wendingen en draaijingen

dier plegtigheid met eene vaardigheid en buigzaamheid des lichaams, zelden aan te

treffen by hun die de driedubbele kroon draagen’. Vrouwen vielen ervoor in kat-

zwijm en wierpen de paus hysterische liefdesbetuigingen toe. In zijn met goud be-

hangen draagstoel leek hij, vanaf het Sint Pietersplein gezien, wel te vliegen en ‘als

een hemelsch weezen, uit het venster in de lugt te dryven’. Met de zegen vanaf het

balkon bereikte de opwinding een hoogtepunt, voor de ‘eersten acteur’ een ‘heer-

lyke vertooning’. Geen andere plechtigheid was ‘beter geschikt om de zinnen te

treffen, en het verstand te verblinden’.81 Bij andere reisauteurs wekten de devotio-

nele plechtigheden tijdens de misviering vooral gêne op: 

De veelvuldige wisselingen der kleeding van den paus, by welke hy zom-

tyds tot zyne onderkleederen ontbloot werd, deeden ongelukkig wel

eens belachlyke denkbeelden by ons opryzen.82

In het derde deel van zijn vierdelige Eenige berichten omtrent Pruisische, Oostenryksche en 

Siciliaansche Monarchiën (1793-1794) beschreef Meerman hoe hij bij de paus op audiën-

tie ging in de Sint Pieter. Voetkussen hoefde hij niet en het maken van tientallen

diepe kniebuigingen vond hij geen probleem. Wat hem verbaasde, was dat de ware

gelovigen de rechtervoet van het immense bronzen Petrusbeeld meenden te moe-

ten kussen. Meerman moest tot zijn afgrijzen meemaken hoe zelfs de Heilige 

Vader zijn ‘kaalen kruin’ tegen de ‘koude voetzoolen’ van Petrus aanwreef.83

Tientallen bladzijden kunnen met vergelijkbare voorbeelden worden gevuld.

Wat opvalt is dat de, in onze ogen ridiculiserende, reisobservaties van protestantse

Romegangers, de Letteroefeningen geen enkele keer aanleiding tot kritische reflectie
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gaf, terwijl zij toch pretendeerde gespitst te zijn op bespotting. Was het antipaap-

se sentiment zo diep geïnternaliseerd dat het vanzelf buiten de orde van de kritische

evaluatie viel? Of werd niet van de redactionele koers afgeweken en doorstonden

de reisfragmenten de lakmoesproef van het gezond verstand? Dit laatste lijkt het

geval. De Letteroefeningen had alleen waardering voor auteurs die naar haar oordeel

hun uiterste best deden een zo onpartijdig mogelijk beeld te schetsen. Dat zij hun

protestantse bril nooit helemaal af konden zetten en vaak dezelfde gemeenplaatsen

herhaalden, werd hen niet verweten. Op een bepaalde manier verwachtte men niet

anders. Van oudsher was het genre van de reisbeschrijving gebonden aan de conven-

tie te putten uit eenzelfde, eeuwenoud repertoire van geijkte karakteriseringen van

andere bevolkingsgroepen.84 Als exponenten van de op zelfstandige opinievorming

gerichte Verlichting, trokken reisbeschrijvers van de achttiende eeuw zich van deze

gewoonte echter minder aan dan hun voorgangers.85 Zij benadrukten werkelijk oog

voor het eigene van de ander te hebben, een intentie die reizigers soms illustreerden

door verslag te doen van prettige ontmoetingen met katholieke gezagsdragers. Reis-

beschrijvers claimden alles wat zij beschreven in hoogsteigen persoon ervaren te

hebben. Toch namen ook zij vaak slechts selectief waar wat aan hun verwachtin-

gen beantwoordde op grond van wat zij elders gelezen hadden.86 Het toposkarak-

ter van de beschrijvingen van de Vaticaanbezoeken lijkt hiervoor illustratief. Empi-

risch verantwoord of vernieuwend hoefde het voor de Letteroefeningen misschien ook

niet te zijn. Het vermoeden lijkt althans gerechtvaardigd dat men dergelijke passa-

ges zo veelvuldig citeerde om zich tegenover de katholieke kerk te positioneren,

zónder daarover zelf rechtstreekse uitspraken te hoeven doen. Bij eventuele kritiek

kon men zich nog altijd verschuilen achter de stelling dat het aangehaalde citaat

voor rekening van de betreffende auteur was. Wellicht kunnen de citaten tevens

worden gelezen als een verkapt protest tegen de paus als onfeilbare autoriteit. Een

kerkelijk gezagshoofd, dat de individuele gelovigen belette hun vroomheid naar

eigen inzicht vorm te geven, was voor de Letteroefeningen immers onacceptabel. Niet

voor niets plaatste het dissidente katholieke theologen op een voetstuk. De indruk

van een bewuste strategie wordt nog eens versterkt door het gegeven dat de Vader-

landsche bibliotheek van het citeren van reisbeschrijvers juist nadrukkelijk afzag. Ik

kom hierop in het volgende hoofdstuk terug. 

Kwaadwillende partijdigheid?

De gepretendeerde objectiviteit van de Letteroefeningen voorzag in een excuus de

vooroordelen van de reizigers onbecommentarieerd en ongefilterd door te geven.
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Maar het selectiebeleid was verre van representatief. De recensenten vertelden er

namelijk niet bij dat onder de reisbeschrijvers zelf een belangrijk punt van discus-

sie was in hoeverre de eigen protestantse identiteit een rol in de waarneming mocht

spelen. Vanaf ongeveer de jaren zeventig van de achttiende eeuw meldden deze in

hun voorwoorden steeds vaker wat precies hun houding tegenover het katholicis-

me was. Sommigen gaven aan met de in het genre gangbare gewoonte de katho-

lieken te kwetsen te willen breken. De in Engeland wonende Italiaan Joseph Baret-

ti bijvoorbeeld, vond het tijd voor een ander geluid. In zijn uit het Engels vertaalde

Reize door Engeland, Portugal, Spanje en Frankryk (1773) stelde hij, dat de vermeende afgo-

derij van de Italianen lang niet zo ‘groot, ongerymd, of laakbaar’ was als steeds door

‘dweepachtige protestanten’ werd voorgesteld.87 Van Goens, de vertaler van Volk-

manns Reisboek door Italiën (1773-1774), wenste Italië niet langer te beschouwen als

het ‘land van de aflaten’. Nationale trots was beter dan een al te vrijzinnige geest

van kosmopolitisme, maar de zon ging niet alleen voor Holland op. Wie in Rome

beweerde dat de ‘paus het beest van de openbaringe is’, was kortzichtig.88 Volk-

mann zelf verklaarde in zijn voorbericht het maar gemakkelijk te vinden zich met

de ‘roomschen godsdienst te vermaaken’. De ‘verstandige roomschgezinde mag

gelooven wat hij wil, en de protestant gelooft daar niets van; het is dan het best de

zaak te verhaalen zo als zy is’. Dat hield voor hem in dat hij geen aandacht besteed-

de aan de ‘reliquien in de kerken’, omdat dit het ‘formeeren van den smaak’ niet 

bevorderde. Over heiligen en mirakelen schreef hij wel, omdat deze veel beteken-

den voor de schilderkunst.89 Deze middenpositie was voor Van Goens reden er bij 

J. van Schoonhoven op aan te dringen Volkmanns reisbeschrijving speciaal ‘ten

dienste der Hollanderen’ uit te geven. Met succes, terwijl in 1779 nog een herdruk

volgde.

Al wilden veel reisbeschrijvers over het katholicisme op een verlichte of in elk ge-

val respectvolle manier schrijven, in de praktijk maakten zij toch nog vaak hun af-

schuw kenbaar. Johan Meerman is hiervan een duidelijk voorbeeld. Hij adviseerde

andere reisbeschrijvers de godsdienst van een bepaald land niet te kleineren, ook al

was daar nog zoveel aanleiding toe. Het zou leiden tot ‘ongepaste discoursen’ en

het was in strijd met de zegepralende verdraagzaamheid.90 Meerman was echter een

vat vol tegenstrijdigheden en zeker als het over katholieken ging. P.W. Klein noemt

hem een rabiaat papenvreter, maar ook een man van tolerantie. Als voorzitter van

een in 1806 ingestelde universitaire hervormingscommissie ontpopte hij zich als

een voorstander van theologisch hoger onderwijs voor katholieken.91 Dit lijkt in te-

genspraak met zijn hiervoor geciteerde Eenige berichten omtrent Pruisische, Oostenryksche

en Siciliaansche monarchiën. Daarin omschreef hij de kerkplechtigheden in Rome als

een ‘soort schouwspelen en (...) vermaaken’ en stoorde hij zich aan de ‘duizenderlei
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verachtelyke bygeloovigheden’ en de ‘afgodery’ veroorzaakt door het gebrek aan

een openbare leerrede.92 Op Malta (op dat moment onder het bewind van de Rid-

derorde van St. Jan van Jeruzalem, de johannieters) leverde een kruisigingprocessie

voor hem het ultieme bewijs van de ‘verkeerdheid’ van de ‘verdeedigers van zinne-

lyke voorstellingen ter bevordering van godsdienstige aandoeningen’.93 En over Si-

cilië rapporteerde hij: ‘Oneindig veel bygeloovigheid gaat op dit eiland buiten twijf-

fel met den godsdienst gepaard’. Omdat de vele geestelijken voor hun onderhoud

afhankelijk waren van het volk, waren zij niet gebaat bij ‘verlichting by den groo-

ten hoop’.94 Achtte Meerman dit soort uitlatingen kennelijk niet in strijd met de

door hem gepropageerde eerbied voor andere godsdiensten, de Duitse auteur Fre-

derik Münter volgde eenzelfde patroon. In Berichten van Napels en Sicilië: Byeen verzameld

op eene reis, gedaan in de jaaren 1785 en 1786 (1791-1792), keerde hij zich tegen de gangba-

re negatieve beeldvorming over de godsdienst in Italië. Desondanks hield hij staan-

de dat het land in verlichting en beschaving minstens een eeuw bij de andere Eu-

ropese landen achterliep. Het harde juk van geestelijke overheersing en de blinde

onderwerping aan de kerkelijke uitspraken waren volstrekt onbestaanbaar met een

‘vrye, ongedwongen verlichte denkwyze’.95

Er waren ook reisbeschrijvers die het juist als hun taak zagen de misbruiken

van de godsdienst aan de kaak te stellen, ook als dat de katholieken beledigde. De

Nederlandse editie van Dupaty’s reisverslag, Brieven over Italië in het jaar 1785 (1800),

vertaald door Jacobus Kantelaar, stelde Italië voor als een land zonder godsdienst:

‘De fakkel van den godsdienst’, zo schreef de jansenist Dupaty, ‘verlicht, noch

brandt hier’.96 Dupaty’s beroemde passage over de overvloedige pracht en kost-

baarheid waarmee de Genuese kerken ‘opgepropt’ waren, kwam de Nederlandse

reiziger N.A. van Rijneveld zo gepast voor, dat hij het citaat letterlijk overnam in

zijn eigen reisbeschrijving Reize naar de Middelandsche Zee (1803). Als Nederlandse

protestant kon hij zich goed vinden in Dupaty’s stelling dat de opsmuk van de

kerken de relatie met God belemmerde: ‘men moet tusschen den menschen en

God niets stellen dan het geen nader bij elkander brengt, de onmeetelijke ruim-

te die hen scheidt’.97 Van Rijneveld was van het Italiaans katholicisme bepaald

niet onder de indruk. Dat de overal te signaleren vetzucht van de monniken ver-

oorzaakt werd door de ‘kastijdinge des vleesches’ kon hij maar moeilijk geloven.

Ook ergerde hij zich aan geestelijken die zich onder het mom van de biecht en

godsdienstoefening, het recht aanmatigden met vrouwen en dochters onder vier

ogen te zijn. Een recept voor zedeloosheid, want wie hen stoorde kon rekenen op

excommunicatie. 98 Dit was overigens een klassiek antipapistisch argument.

Met de auteur van Aangetekende byzonderheden myner reis van Lyfland naar Italië (1805),

de hier vooral als toneelschrijver gewaardeerde August Friedrich Ferdinand von

157

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 157



Kotzebue, belanden we bij een tegenpool van Volkmann, tegen wie de als recal-

citrant bekendstaande Kotzebue zich heftig afzette. Kotzebue vond dat een reis-

beschrijver moest spreken zoals hij gebekt was. Recht voor zijn raap. Hij mocht

het bijgeloof het ‘masker van het aangezicht’ en de ‘armhartige vodden van het lijf

rukken’, zonder de verdenking op zich te laden tegen de godsdienst te zijn. Reli-

gie was cruciaal voor het voortbestaan van de natie en ketende de menselijke

maatschappij aaneen. Maar wanneer priesters de neiging van het volk tot bijge-

loof als werktuig voor hun hebzucht en heerszucht aanwendden, fabeltje op fa-

beltje stapelden en elk lichtje blusten opdat het volk dom zou blijven, was het

geoorloofd tegen dat gebroedsel te donderen.99

Alle hierboven genoemde reisbeschrijvers kregen besprekingen in de Letter-

oefeningen. Aan hun reflecterende opmerkingen over het katholicisme ging het

tijdschrift zoals gezegd goeddeels voorbij. Vermoedelijk met opzet, want anders

had zij zelf een standpunt moeten formuleren en dat viel weer moeilijk te vereni-

gen met het beginsel vooral niemand voor het hoofd te willen stoten. 

bekeringsgeschriften

Het conflictmijdende karakter van de Letteroefeningen bracht de redactie in verle-

genheid bij de beoordeling van bekeringsgeschriften. Bekeerlingen waren im-

mers geneigd religieuze tegenstellingen aan te wakkeren. Dat de Letteroefeningen

zich distantieerde van bekeringen tot het protestantisme blijkt uit haar reactie

op de Nederlandse vertaling van het Antipapistisch Journaal (1773) van de Duitse Fer-

dinand Ambrosius Fidler. De bespreking ervan volgde op een korte recensie over

twee andere publicaties uit 1772 en 1773, waarin dezelfde schrijver verantwoor-

ding aflegde over de achtergronden van zijn bekering van augustijner monnik

tot evangelisch-luthers godgeleerde. De Letteroefeningen achtte Fidler oprecht en

was geporteerd van zijn ‘gemoedlyke voorstelling van de hinderpalen, die vele be-

letten Jezus na te volgen [...]’.100 Tot op zekere hoogte toonde de Letteroefeningen ook

begrip voor Fidlers Antipapistisch Journaal. Bekeerlingen waren nu eenmaal per de-

finitie ‘aendoenlyker en vuuriger’ dan protestanten die met hun geloof waren

grootgebracht. Maar al betoonde de schrijver zich een ‘welmenend yveraer in ’t

bestryden der roomsche kerke’,‘s mans schryfwyze’ kon er niet mee door. De pre-

dikant zette zichzelf te kijk als een fanaticus. Een tegenreactie van een ‘Dompre-

diker’, die Fidler afschilderde als een huichelaar met valse streken, vond men even

ergerniswekkend.101 Scherpe kritiek had men eveneens op Fidlers driedelige De

Proselyt, welke maar liefst vijf herdrukken beleefde. Volgens de Letteroefeningen
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schetste Fidler hierin ‘de haetlykste zyde’ van de katholieke kerk, wederom met de

verwerpelijke bedoeling op te hitsen in plaats van in te nemen.102 Nederlandse le-

zers zouden er ‘gene byzondere nuttigheid uit trekken’ en men moest wel ‘ene

bittere geestgesteldheid’ bezitten, wilde men zodanige ‘twistgeschriften’ met ver-

maak lezen.103 Een verdediging van een Nederlandse katholiek gericht tegen Fid-

ler en diens ‘heethoofdige’ vertaler, bleef in het tijdschrift onbesproken.104

Men maakte zich meer zorgen over bekeringen tot het katholicisme dan over

bekeringen tot het protestantisme. Dit komt pregnant naar voren in de wijze

waarop het tijdschrift omsprong met de geruchtmakende kwestie rondom de be-

kering van reisbeschrijver Frederik Leopold graaf van Stolberg. De inhoud van het

derde deel van diens, door de Letteroefeningen gerecenseerde Reis door Duitschland, Zwit-

serland, Italië en Sicilië (1798-1801) bestond onder meer uit aanmerkingen op de bij-

gelovigheid van de inwoners van de stad Tarente. Daarmee wekte de Duitse auteur

de indruk zelf in elk geval geen katholiek te zijn. Maar juist toen de Nederlandse

vertaler het betreffende tekstfragment onderhanden had, vernam hij dat de graaf

katholiek geworden was. Dit noopte hem tot een drie bladzijden lange beschou-

wing over deze onverwachte bekering. De vertaler veronderstelde dat Van Stol-

bergs overstap een combinatie was geweest van zijn passie voor de kunst en zijn

‘goedhartige lichtgelovigheid’. De fraaie Italiaanse opsmuk had hem kennelijk

verblind voor de veel hogere waarde van intrinsieke religiositeit. Het was treurig

dat zijn ‘al te vuurige verbeelding’, die zo vaak het verstand verbijsterde, met hem

op de loop was gegaan. De nieuwe ‘geestneiging’ van Van Stolberg, die in zijn reis-

beschrijving het domme bijgeloof met zoveel reden gispte, moest haast wel door

list en bedrog van buiten zijn aangezet.105

De recensent besteedde opvallend weinig aandacht aan de kritiek van de Ne-

derlandse vertaler. Volgens zijn nogal summiere weergave gaf de bekering de ver-

taler ‘de gelegenheid, om, in eene aantekening, daarover uit te weiden, en dien

overgang uit ’s graaven character op te lossen’.106 Ook ging hij stilzwijgend voor-

bij aan de naam van de vertaler. Terwijl dat niemand minder was dan Johannes

Lublink de Jonge, bekend als literator maar evenzeer als medeopsteller van het

wetsontwerp dat de scheiding van kerk en staat regelde. De Letteroefeningen wilde

onder alle omstandigheden diplomatiek blijven en was principieel afkerig van

‘personaliteiten’. Door min of meer voorbij te gaan aan de noot van de vertaler,

wees het tijdschrift Lublink de Jonges aanmerkingen op de individuele afweging

van Van Stolberg af; kennelijk vond men het niet kies om de oud-politicus expli-

ciet terecht te wijzen. Via een omweg deed men dat echter toch. 

In 1806 verscheen Overdenkingen, bij gelegenheid van den overgang van den Grave F.L.

van Stolberg tot de roomsche kerk, allen onzijdigen christenen ter ernstige overweging voorgesteld,
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een uit het Duits vertaald geschrift. Volgens de Letteroefeningen trachtte het aan te

tonen ‘dat men waarlijk geen rede heeft, om op de eendracht, eensgezindheid,

overeenstemming en onfeilbaarheid’ van de katholieke kerk te roemen. Het was

te verwachten geweest dat Van Stolberg, en allen die zich dat hadden laten ‘wijs-

maken’, zich jammerlijk teleurgesteld zouden zien. In de recensie positioneerde

de Letteroefeningen zich nadrukkelijk tegenover al degenen die er openlijk aan had-

den getwijfeld dat Van Stolberg zich te goeder trouw had laten overtuigen. Per-

soonlijk gerichte aanvallen gaven geen pas, maar dit nam niet weg dat de Letteroefe-

ningen van de door de auteur aangeleverde ammunitie tegen de katholieke leer

dankbaar gebruikmaakte. ‘Het volstrekt gemis van bewijzen voor de zekerheid

van de onfeilbaarheidsleer, die de katholieke kerk haar leken opdringt en waarom-

trent zij geen redelijk onderzoek toelaat’ en ‘van ’t verbod aan de leken, om den

bijbel te lezen, tenzij ‘er ten minsten gezorgd worde, dat de gemeene man alleen

zulke vertalingen in handen krijge, die van roomsche schrijveren afkomstig zijn,

en ’t stempel der kerkelijke goedkeuring hebben’, evenals het ‘even groot gezag,

dat zij aan zoogenaamde overleveringen toeschrijven’, het waren alle zaken die,

volgens de Letteroefeningen ‘zeer wel dikwijls gezegd zijn, maar bij zoodanige, gele-

genheid, welke aanleiding gaf tot dit geschrift, wel eens weder mogen erinnerd

worden’.107 Drie jaar later liet het tijdschrift zich genadeloos uit over het werk van

de man die te boek stond als Van Stolbergs bekeerder: Bernard Heinrich Over-

berg. Diens Christkatholisches Religions-Handbuch (1804) verscheen in 1809 als Hand-

boek van den Christelijken Catholijken Godsdienst. Volgens de Letteroefeningen kon de erin

gepropageerde plichtenleer niet tippen aan wat daarover in de bijbel stond. Voor

het aankweken van godsdienst en burgerdeugd vond de recensent het handboek

totaal ongeschikt. De auteur zou voor een volgende editie moeten beginnen met

het schrappen van de ‘groote menigte van menschelijke instellingen en willekeu-

rige bepalingen’. In tegenstelling tot wat Overberg beweerde, hadden die met de

‘uitdrukkelijke bevelen van Jezus en de Apostelen’ niets te maken.108

nederlandse katholieken

Moreel burgerschap

Tot dusver bleek de in de Letteroefeningen voorkomende beeldvorming over het ka-

tholicisme en de katholieken overwegend ontleend aan buitenlandse literatuur.

De vraag die gaandeweg dit hoofdstuk steeds prangender werd, is welke percep-

ties zich in het tijdschrift van de Nederlandse katholieken laten onderscheiden,
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zowel in moreel burgerlijk als in staatkundig opzicht. De oogst op dit punt is ta-

melijk mager in vergelijking met wat al is gepasseerd. Op het totaal van de 102

doorgenomen vuistdikke delen beloopt het aantal specifiek aan het Nederlandse

katholicisme gewijde bijdragen om en nabij de dertig. Althans, voor zover valt in

te schatten op basis van de soms inaccurate inhoudsopgaven. De eerste twee de-

cennia vanaf de oprichting was de aandacht vrijwel nihil. De betrokkenheid bij

het onderwerp manifesteerde zich vooral gedurende de gepolitiseerde jaren van

de patriottentijd. In het bijzonder tussen 1780-1784, en daarna vooral gedurende

de Bataafse Tijd, met als piekjaren 1797-1802. Percepties van het katholicisme en

de katholieken waren daarnaast traceerbaar in artikelen over wat als aanverwan-

te zaken kunnen worden beschouwd: de geschiedenis van de Hervorming en het

verlies van de bevoorrechte positie van de hervormde kerk na 1796. 

Hoewel de Letteroefeningen zich niet zo expliciet politiek profileerde, menen Kloek

en Mijnhardt dat het cultureel tijdschrift als zodanig, evenals de spectatoriale ge-

schriften, romans en genootschapsverhandelingen, een belangrijke bijdrage lever-

de aan de totstandkoming van het nieuwe burgerideaal op grond waarvan eerst de

patriotten en later de Bataven hun hervormingen konden doorvoeren.109 Het aan-

deel van de Letteroefeningen in de politieke veranderingen moet in dat geval zeer ruim

worden opgevat. Het tijdschrift distantieerde zich bewust van het politieke strijd-

gewoel. Een midden tussen het straatrumoer opererende felle patriot als Gerrit Paa-

pe, die de roep om nationale verzoening beantwoordde met nog agressiever getoon-

zette geschriften, was de redactie een doorn in het oog. In 1799 sprak zij de hoop uit

nooit meer iets van Paape te hoeven lezen.110 Dit onderscheid tussen het revolutio-

naire elan van patriotse voormannen en het behoudende, afstandelijk-literaire

standpunt van de Letteroefeningen is ook zichtbaar in haar toch conservatieve hou-

ding tegenover moreel burgerschap. Waar in de tachtiger jaren patriotten als Wolff

en Deken dat ideaal voor alle confessies gelijkelijk toegankelijk verklaarden, hield

de Letteroefeningen voor de katholieken aanvankelijk flink wat slagen om de arm. Ty-

perend is dat het tijdschrift zich – uitgerekend in 1781 – boog over de vraag waar-

om de katholieken toch zo veelvuldig vloekten. De voorzichtig geformuleerde con-

clusie luidde dat men hen deze slechte gewoonte niet echt kwalijk kon nemen:

omdat zij zoveel moesten bidden, lag Gods naam nu eenmaal in hun mond bestor-

ven.111 De Letteroefeningen wilde de katholieken een moreel burgerschap zeker niet

ontzeggen, maar zij stelde hen nog niet gelijk aan de protestanten. Generaliseren-

de uitlatingen omtrent hun vermeend ondermaats intellectueel niveau kwamen in

de Letteroefeningen in alle jaren in talrijke artikelen in de vorm van achteloze tussen-

zinnetjes voorbij. De ‘domheid des volks in het stuk van den godsdienst’ werd als

een typisch katholiek probleem gezien.112
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Handreikingen tot verbetering waren welkom wat de Letteroefeningen betreft. Dit

kwam al naar voren in haar welwillende reactie op Engelberts’ zendingsdrang de

katholieken zich te laten spiegelen aan de deugden van de enige goede paus, Cle-

mens xiv. In dezelfde lijn toonde het tijdschrift vijf jaar eerder sympathie voor de ka-

tholieke priester Adriaan Wittert. In 1770 riep hij zijn geloofsgenoten op om als

christenen en gehoorzame onderdanen van de Republiek deel te nemen aan de Al-

gemene Dank, Vast- en Bededag, een sinds 1713 jaarlijks ritueel, dat de politieke

eenheid van het vaderland moest bevestigen. Elizabeth Wolff en Agatha Deken na-

men in hun Economische Liedjes (1781) een gedicht op, waarin zij de bededag tot een

‘roomsche en onroomsche’ gebeurtenis verklaarden.113 Of katholieken het ritueel

ook daadwerkelijk even trouw en vanzelfsprekend hebben meegevierd, is in het on-

derzoek nog een open vraag. Wittert veronderstelde dat zijn geloofsgenoten zich

van deelname aan de bededag lieten weerhouden op grond van de eraan verbon-

den doelstelling: bidden om de ‘voortplanting van den hervormden godsdienst’.

De wil om mee te doen werd inderdaad flink op de proef gesteld, want de officiële

adressering van de uitnodigingen beperkte zich tot de predikanten van de gerefor-

meerde kerk.114 In 1792 klaagde de Utrechtse aartspriester Henricus Berendtzen dat

hij van de Staten nog steeds geen informatie over de data van de bid- en dankdagen

ontving. Hij weet dit aan een bij de overheid mogelijk heersende angst dat de ka-

tholieken zich op de biddagen te buiten zouden gaan aan ongewenste afgodische

taferelen.115 Een uitgesproken gunstig onthaal kreeg een door een protestantse ‘va-

derlander’ in 1790 gelanceerd plan om de katholieke kerk op te stoten in de vaart der

Verlichting door haar financiën te reorganiseren. Daarmee zou geld vrijkomen voor

de salariëring van de priesters, het onderhoud van de kerken en de armenzorg.116

In 1797 wenste een redacteur van de Letteroefeningen ‘dat de protestanten, door

kleinachting van hunne catholieke mede-christenen, en door liefdelooze beoor-

deelingen van derzelver leer en eerdienst, niet langer aanleiding gaven tot vereeu-

wiging van eene scheuring, die, wat men zeggen mogt, tot oneer van het christen-

dom strekt’.117 Als het aan het tijdschrift lag, werden de katholieken opgenomen

in de morele gemeenschap, althans in praktische zin. Op het meer abstracte ni-

veau, dat van de historische verbeelding van de gemeenschap, lag het moeilijker.

Zoals alle protestanten in de tweede helft van de achttiende eeuw, waren ook de

redacteurs van de Letteroefeningen van oordeel dat het belangrijkste ijkmoment van

de Nederlandse natie de Hervorming was, op zijn achttiende-eeuws gezegd: de

‘bevrijding’ van het ‘pauslyk juk’. Al meteen in haar eerste jaargang wijdde het

tijdschrift uitvoerig uit over het ‘onschryvelyke verval der kerke in leer en zeden’

in de vijftiende en zestiende eeuw ‘elders’, maar ook in ‘ons vaderland’. In de duis-

tere tijden van voor de Hervorming maakte men de godsdienst ondergeschikt aan
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uiterlijkheden en deed men leken geloven dat ze onbekwaam waren om zelf te

oordelen. Hierdoor werden ze gedwongen het gezag van hun geestelijke leidslie-

den blindelings te gehoorzamen. Het gebrek aan liefde voor de waarheid en het

verbod op individueel onderzoek waren het fundament waarop de geestelijken

‘het gebouw van blinde bygeloovigheid en trotsche heerschzugt onverhinderd

konden stichten’. Tot heil van de wereld en in het bijzonder van Nederland, ver-

braken de protestanten de banden van de gewetensdwang en zuiverden de chris-

telijke kerk. Het was aan de achttiende-eeuwse protestanten om het in de zestien-

de eeuw begonnen ‘heilzaam’ werk te vervolmaken.118 De Hervorming gold als

rechtstreekse voorloper van de Verlichting (met als geijkt tegenbeeld de ‘duiste-

re Middel Eeuw’).119 In 1805 citeerde men met instemming Charles Villers, die de

Hervorming beschouwde als de belangrijkste bijdrage tot ‘de vorderingen der be-

schaaving en verlichting, niet alleen in Europa, maar in alle die deelen der weereld,

waar de Europeaanen hunnen kundigheden en beschaaving hebben overgebragt’.

De vijanden van de Verlichting, niet in de laatste plaats de fanatiekelingen onder

de gezagsdragers van de roomse stoel, typeerde hij bot als obscuranten.120

Het is duidelijk dat als het over de Hervorming ging, de Letteroefeningen de objec-

tiviteit gemakkelijk liet varen. Toch is het belangrijk te constateren dat de redactie

in dit opzicht niet heel strak aan één narratief perspectief vastzat. Waarschijnlijk

wilde zij zich daartoe ook niet bekennen, omdat ze voor een vereniging van alle

protestanten was. Dat kan althans worden afgeleid uit de losse manier waarop het

tijdschrift reageerde op de viering van het bicentenaire van de Hervorming van Am-

sterdam in 1778. Twee van de toen talloze auteurs van herdenkingsschriften, Ferdi-

nand Dobbrauski en Petrus Conradi, trachtten iets meer ruimte in te bouwen voor

de katholieken door te erkennen dat ook hen toen onrecht was aangedaan.121 Een

heel ander uitgangspunt hanteerde Joachim Mobachius, die van het exclusief pro-

testantse Neerlands Israël concept uitging.122 Op dit interpretatieverschil ging het

tijdschrift in het geheel niet in. Zoals altijd bewandelde het ook hier een veilige tus-

senweg: stuk voor stuk waren het ‘dankbaare en leerzame’ herinneringen aan wat

voor de ‘kerk- en burgerstaat’ zo’n gewichtig jaar was geweest.123

Politiek burgerschap

De patriotse en Bataafse jaren moeten de voor polarisatie allergische redactie van

de Letteroefeningen heel wat hoofdbrekens hebben gekost. Met het oog op het voort-

bestaan van het tijdschrift kon zij het zich niet permitteren om zich met één be-

paalde partij te identificeren.124 Niettemin werden politieke ontwikkelingen ge-
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volgd, en wel via de boekbesprekingen: de redactionele formule incorporeerde nu

eenmaal geen actuele nieuwsberichten. Gelet op het grote aantal recensies over pu-

blicaties die verband hielden met de gebeurtenissen aan het revolutionaire front,

ligt het in de lijn der verwachtingen dat er ook grote belangstelling voor de kwes-

tie van de katholieke burgerrechten bestond. Afgemeten aan de frequentie waar-

mee dit onderwerp ter sprake werd gebracht, bleek dit slechts in geringe mate het

geval. Tot circa 1780 bleven de concrete omstandigheden waarin de Nederlandse

katholieken verkeerden in ieder geval buiten beeld, op een paar korte stukjes na.125

Vanaf begin jaren tachtig maakten steeds meer katholieken bij hun plaatselij-

ke autoriteiten bezwaar tegen hun achterstelling. Zoals eerder bleek, trok deze

ontwikkeling in de politieke pers veel publiciteit. Ook de Letteroefeningen kon er

niet omheen. Zo vermeldde het tijdschrift in 1780 de Aanspraak der Roomsch-Catho-

lijke Pastooren, gericht tot de dijkgraaf en baljuw van Rijnland. Bij zijn aanstelling

had deze bestuurder de gelden verhoogd die de katholieken moesten betalen voor

een vergunning om hun eredienst te mogen houden. De pastoor van Rijnsater-

woude, M.H. Witbols, tekende hiertegen namens zijn ambtgenoten bezwaar aan.

Bij het schrijven voegde hij het oude geldbedrag, dat door de baljuw werd gewei-

gerd. Dit voorval greep een anonymus aan om via een fictieve ambtsbrief over de

‘toestand van de roomsche kerke hier te lande’ hevig uit te varen, vooral tegen het

aftroggelen van de niet eens bij wet vastgestelde penningen. In een bijgevoegd

stukje dreef hij de spot met het ‘oodmoedig en onderdanig’ gedrag van de pas-

toors en beschuldigde Witbols de baljuw te hebben willen omkopen in ruil voor

een ruimhartig gedoogbeleid. De Letteroefeningen lijkt meer gepreoccupeerd met

schrijfstijl en toonzetting dan met thematiek en inhoud. De argumentatie vol-

deed aan het oogmerk van de schrijver, maar de bewoordingen van diens aantij-

ging tegen de pastoor waren te ‘personeel’ en te hatelijk om in ‘openbaren druk

gemeen te worden’.126 In 1784 drukte het tijdschrift een gedeelte af van een rekest

van de katholieken te Arnhem. Zoals in de meeste andere plaatsen streefden zij

niet volledige burgerrechten na; zij verzochten de magistraat om toelating tot de

stadsambten, uitgezonderd de ‘magistratuur en zodanige ampten, welke volgens

de constitutie des lands, alleen de leden der gereformeerde kerke behooren opge-

dragen te worden’.127 Gaf dit de patriotse publicist Pieter ’t Hoen aanleiding tot

een juichende steunbetuiging, de Letteroefeningen noemde het: gepast ‘beschei-

den’.128 Het verzoekschrift werd echter niet gehonoreerd. Een tweede verzoek van

een jaar later schoven de patriotse regenten op de lange baan. De Letteroefeningen

kwam op de kwestie niet meer terug, en besteedde evenmin aandacht aan bij an-

dere stadsbesturen ingediende rekesten. Het lag niet in haar aard voor politieke

principes de barricaden op te gaan, inclusief de rechten van katholieken. 
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Dat het tijdschrift zich niet door een specifieke partij-ideologie liet leiden,

maar steeds op basis van redelijkheid een eigen middenpositie zocht, blijkt ook

uit het gemak waarmee het de binnenlandse discussie over de katholieke eman-

cipatie scheidde van de buitenlandse. Terwijl de Letteroefeningen de internationale

actualiteit rondom het vraagstuk in principe aan de kranten overliet, maakte ze in

1780 plotseling reclame voor een Nederlandse vertaling van de juridische verde-

diging van Lord George Gordon, leider van de langste en hevigste antipapistische

rellen uit de Engelse geschiedenis, beter bekend als de Gordon Riots. Deze rellen

begonnen in 1780 in Londen als verzet tegen het regeringsbesluit de antikatholie-

ke wetgeving te matigen. Gordon werd op beschuldiging van hoogverraad voor de

rechtbank gedaagd. Het was, aldus de Letteroefeningen, ‘aangenaam’ te lezen met

hoeveel ‘hartelijkheid’ en ‘bondigheid’ hij door zijn advocaat was vrijgepleit.129

Het enige dat voor de Letteroefeningen kennelijk telde, was dat uiteindelijk de rede-

lijkheid had gezegevierd. Dit was overigens waarschijnlijk representatief voor de

wijze waarop de Gordon Riots hier werden bekeken. Van Sas beschrijft een prent

uit 1780, waarop de Londense rellen als beeld voor religieuze tolerantie werden

gebruikt.130 Ook bestaat nog een fel anti-Gordon gedicht, Engeland klagende over de

buiten- en binnenlandse twisten by gelegenheid van het oproer, voorgevallen binnen Londen van

den 2 tot den 13 Juny 1780, dat de Letteroefeningen onbesproken liet.131 Hoe zij over Gor-

dons acties dacht, lichtte ze niet toe; waar een journalist nu beslist naar historische

parallellen had gezocht, liet zij die kans lopen. Zo had zij bijvoorbeeld kunnen

wijzen op de recente, in 1778 uitgebroken rellen in Vlissingen, die net als in En-

geland waren ontstaan nadat de autoriteiten de katholieken meer burgerrechten

hadden verleend.132 Van de Zeeuwse regenten mochten de voor de buitenlandse

handel belangrijke katholieken een eigen kerk bouwen; de protestantse bevol-

king was hiertegen hevig in opstand gekomen. 

De hausse aan pro- en contrapropaganda die losbarstte gedurende de Bataaf-

se revolutiejaren vond weerklank in de Letteroefeningen, maar het tijdschrift zelf

stelde zich opnieuw niet activistisch op. Uit een recensie naar aanleiding van twee

gepubliceerde ‘zamenspraaken’, tussen een gereformeerde dorpspredikant en

diens katholieke tuinman, kan worden opgemaakt dat het de inmiddels gelega-

liseerde politieke emancipatie van de katholieken onderschreef. De tuinman ver-

dedigde het toetreden van zijn geloofsgenoten tot de landelijke en plaatselijke

besturen, zijn baas meende dat de politieke participatie van de katholieken ten

koste ging van de leden van de hervormde kerk en bovendien een uiting was van

‘religiezucht’. Volgens de Letteroefeningen toonde de tuinman ‘meer harts en meer

rechtschapene begrippen dan zyn meester te bezitten’.133
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Protestantse belangen bedreigd

Refereerde de Letteroefeningen indirect positief aan de katholieke emancipatie, veel

meer kopij besteedde het tijdschrift aan verdedigers van de belangen van de voor-

malige publieke kerk. In de Letteroefeningen is goed terug te lezen, dat de kerkelij-

ke eigendomsrechten grotendeels werden beargumenteerd op grond van histori-

sche argumenten. In talrijke gerecenseerde geschriften werd getamboereerd op

alle ‘daadzaaken’ die de protestanten in vroeger en later tijden door de katholie-

ken waren aangedaan. Van de ‘wreedste vervolgingen’ tegen allen, die in de zes-

tiende eeuw geweigerd hadden het ‘gezag van den paus en de geestelykheid’ nog

langer blind te gehoorzamen, en de ‘weinige roomschgezinden’ die bereid zouden

zijn geweest samen met de ‘onroomschen’ te strijden voor de vrijheid in de oor-

log tegen de Spanjaarden, tot en met de ‘gevaarlyke’ katholieke ‘samenrottingen’

om het land ‘weder in ’s vyands hand te leveren’.134 Een door de Letteroefeningen als

‘schrander’ betitelde auteur bracht tegen de nationalisering van de ‘geestelyke

goederen’ in, dat het verbod op de uitoefening van de katholieke eredienst destijds

op gezag van de ‘gantsche natie’ was uitgevaardigd; de kerkelijke goederen die

sindsdien nationaal bezit waren geweest, moesten dat ook blijven.135 De Letteroefe-

ningen zelf nam de haar vertrouwde tussenpositie in. Voor de stelling, dat de pro-

testanten op historische gronden wettig eigenaar van de kerkgebouwen waren,

viel hier en daar wel wat te zeggen, maar zij hoopte met het oog op de vrede toch

op ‘billyke schikkingen’.136

Ook de in twee delen uitgegeven Reize door de majorij van ’s Hertogenbosch

(1799;1800) en Gedachten over de Meierij van ’s Hertogenbosch en derzelver inwoners (1801)

bracht de Letteroefeningen onder de aandacht van de lezers. Daarin hekelde de ano-

nieme auteur, de gereformeerde predikant Stephanus Hanewinkel, de ‘domheid,

bygeloof, dweepzucht, godsdienst-haat en vervolging’ van de nog mijlenver van

de Verlichting verwijderde Brabanders. Daarmee adstrueerde hij de stelling dat

zij de door de gereformeerde elite vervulde politieke en bestuurlijke taken niet

konden overnemen, omdat zij als onverlichte en bijgelovige katholieken daartoe

incapabel waren.137 Hanewinkels geschriften kwamen de Letteroefeningen waar-

heidsgetrouw voor, maar ook contraproductief. De Brabantse belijders van de

‘roomschen godsdienst’, toch al niet behept met leeslust, zouden er geen lering

uit trekken omdat de teksten vooral walging opwekten. De politieke implicaties

van Hanewinkels negatieve Brabant-beeld liet het tijdschrift buiten beschouwing;

haar kritiek was alleen moreel van aard.138
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‘zwakke redeneeringen’

Ook tijdens de Bataafse Tijd hechtte de Letteroefeningen eraan de lezers een palet aan

te blijven bieden van nieuwe mogelijkheden en beperkingen voor individuele

ontwikkeling op cultureel en religieus gebied. Daarmee accentueerde zij tevens de

marges van de ruimte waarbinnen op moreel burgerschap aanspraak kon worden

gemaakt. De invulling van dat ideaal werd steeds gepresenteerd als het resultaat

van een autonome, individuele keuze; de Letteroefeningen reikte slechts bouwste-

nen aan. In relatie tot het katholicisme gebeurde dit aanvankelijk voornamelijk op

basis van vertaalde boeken, maar vanaf 1797 kwamen daar ook Nederlandse pu-

blicaties bij. De eerder gesignaleerde voorkeur voor bij de katholieke kerk uit de

gratie geraakte geestelijken tekende zich ook binnen het nationale kader af. Zo

stond het tijdschrift stil bij de lotgevallen van Theodorus van Middelwaert, oud-

katholiek priester te Haarlem. Deze raakte in 1796 in opspraak omdat hij zichzelf

rekende tot de rooms-katholieke geestelijkheid, daarmee de banvloek van Rome

negerend.139

Uitzonderlijk binnen het streven van de redactionele formule om ‘personali-

teiten’ en polemieken te vermijden, was dat de Letteroefeningen een serie van zeven

recensies wijdde aan de controversiële kwestie Frans Voorhout. Deze kan gelden

als een Nederlandse equivalent van de convertiet Van Stolberg, die in 1808 door de

Letteroefeningen was geportretteerd als een goedmenend christen, die in religieuze

zin helaas tot de verkeerde slotsom was gekomen. De publiciteitsgolf rondom de

bekering van Voorhout begon nadat Petrus Schouten diens geloofsbelijdenis in

1797 openbaar maakte.140 De Alkmaarse pastoor was bekend als auteur van onder

meer Ons verlost en juichend vaderland (1795), een sermoen dat vaderlandsliefde en

blijdschap over de jongste omwenteling predikte. De Letteroefeningen prees hem

voluit als een verdienstelijke burger met verstandige denkbeelden, een uitzon-

derlijk compliment voor iemand die behoorde tot de katholieke geestelijkheid.141

Ook met zijn weergave van Voorhouts geloofsbelijdenis gaf de patriotse pastoor

volgens het tijdschrift blijk van een ‘gezond oordeel’. Maar dat maakte de zaak

volgens de recensent juist volstrekt onbegrijpelijk. Hoe kon een ‘schrandere’ pas-

toor de katholieke leerbegrippen, in het bijzonder de transsubstantiatie, nog zo

‘getrouwelyk’ aankleven? En dan de bekeerling zelf: dat een ‘man van verstand, die

zoo veel onderzocht, zoo veel verworpen en weggeredeneerd heeft, zich met zul-

ke zwakke gronden voor zyn geloof heeft kunnen vergenoegen’ viel volgens de

recensent nauwelijks te geloven.142 De Letteroefeningen gaf ook het woord aan een

anonymus, die in een tegengeschrift de zwakkeren van geest tegen de redenaties

van een ‘kundig en verstandig man’ als Schouten wilde beschermen. Dat Voor-
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hout zich door Schouten had laten overhalen, kwam doordat hij als protestant al

behept was met verwarde en oppervlakkige denkbeelden. Het was dus niet ver-

wonderlijk dat hij zijn toevlucht nam tot blind gezag. Zijn overgang had ook

staatkundige implicaties. De door hem gezworen eed van gehoorzaamheid aan

de paus moest worden beschouwd als een staatsgevaarlijke daad, want in de ‘voor-

gewende eenheid’ lag de verplichting besloten over te gaan tot vernieuwde vervol-

gingen en mishandelingen van andersdenkenden. Daarenboven was de geloofs-

belijdenis broddelwerk. Schoutens voorstelling van de katholieke leer was ‘ruw’

en onderbouwd met de ‘allerzwakste bewyzen’.143 Een andere anonieme scribent,

die verklaarde niets tegen katholieken zelf te hebben maar alles tegen hun leer,

viel Schouten aan op diens beschuldiging dat vele gereformeerden de katholieke

kerk de ‘lompste en onbeschaamdste lasteringen op den stouten toon aantygen’.

Daar stelde de schrijver alle ‘afgodische daadzaken’ tegenover die nog altijd door

de katholieken gepraktiseerd werden, met als toppunt de ‘aanstootelykheid en

bygeloovigheid der aanbidding en eeredienst van Maria’. De Letteroefeningen was

het met het geschetste beeld volmondig eens, al vond de recensent de aanval op

Schouten en Voorhout te zwaar aangezet.144 Een ander geschrift tegen Schouten,

Drietal gemeenzaame brieven, tusschen vrienden te Utrecht en te Alkmaar (1797), was volgens

het blad weinig interessant en ook de vierdelige verantwoording die Schouten als

reactie publiceerde, liet de Letteroefeningen betrekkelijk onberoerd. Zij bleef bij haar

eerste oordeel. Hoe ‘kunstig’ de leerbegrippen door de pastoor ook aan de man

werden gebracht, zij konden nooit de toets van het gezond verstand doorstaan,

laat staan ooit ‘voorwerpen van redelyk geloof’ worden. Voorhout was gecapitu-

leerd voor ‘zwakke redeneeringen’, om

het gezond verstand ten eenemaal te doen zwygen en plaats te geeven

aan een blind geloof, alleen gegrond op menschelyk gezag, ook wel om-

trent zaaken, die de grootste tegenstrydigheden in zich bevatten.145

‘opgeklaarde en eerlyke roomschgezinden’: 

het nieuwe antipapisme in de ‘letteroefeningen’

De kern van de nieuwe variant van het antipapisme, die onder invloed van het

cultureel natiebesef was opgekomen, lag in het verlengde van het streven alle in-

woners van Nederland te kneden naar het ideaalmodel van een moreel burger-

schap. Meer dan bij de protestanten moest dat bij de katholieken gebeuren met

ferme, zo niet zeer krachtige hand. Voor dat project spande de Letteroefeningen zich
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op verschillende manieren in. De verzamelde gegevens omtrent de receptie van

katholieke uitgaven weerspiegelden een patroon van een steeds terugkerende

voorkeur voor die katholieke auteurs, wier godsdienstige opvattingen innerlijke

vroomheid vooropstelden en daarmee aansloten bij de religieuze invulling van

het burgerideaal van het eigen tijdsgewricht. Dat men hoopte op een voorbeeld-

werking, bleek onder meer uit het feit dat Engelberts paus Clemens xiv als rolmo-

del voor de katholieken concipieerde. 

Duidelijk werd hiervoor ook hoe het anti-jezuïetisme vanaf eind jaren zeven-

tig afgewisseld werd met een aanwezig blijvend antimonasticisme. In de jaargan-

gen tot en met 1811 verdwenen de jezuïeten uit beeld. Enerzijds omdat hun orde

was opgeheven, anderzijds omdat de altijd rondom hen hangende sfeer van du-

bieuze affaires en verdachtmakerij niet langer strookte met de fatsoensnormen

die de Letteroefeningen graag hoog wilde houden.146 Het antimonasticisme daaren-

tegen bleek bij uitstek geschikt als een kapstok voor het ophangen van de eigen-

tijdse moreelgodsdienstige waarden. Via identificatie met het gedrag van perso-

nages in antimonastieke toneelstukken en romans kon het (lezers)publiek worden

aangespoord zelfstandig te blijven nadenken en zich nooit en te nimmer blind te

onderwerpen aan geloofsgezag. Een soortgelijke sturende werking ging wellicht

ook uit van de recensies van reisbeschrijvingen. De perceptie van de reisbeschrij-

vers voor wie de Letteroefeningen belangstelling toonde, werd gekleurd door een ver-

lichte, antidogmatische visie op het christendom. Waar in de Letteroefeningen dezelf-

de visie alleen leidde tot het uiten van principiële bezwaren tegen het katholicisme,

schreven de reisbeschrijvers hun ergernissen onbekommerd van zich af. De mees-

te reisbeschrijvers waren het erover eens: katholieken werden door de paus en de

kerkelijke hiërarchie gevangen gehouden in een neerwaartse spiraal van onwe-

tendheid en bijgeloof en waren daarom nog lang niet toe aan de heilzame invloed

van de op redelijkheid gebaseerde Verlichting. In het tijdschrift werd deze visie

niet rechtstreeks gerelateerd aan de Nederlandse katholieken, maar dit kan wel

iets genuanceerd worden. In een ander verband stelde de Letteroefeningen namelijk

dat ‘opgeklaarde en eerlyke roomschgezinden’ de ‘ergerlyke’ bijgelovigheden die

in vele katholieke landen nog ‘geduld’ werden, ‘ten sterksten’ verfoeiden.147 Het

moet voor Nederlandse katholieken niet moeilijk zijn geweest te begrijpen met

wie zij zich in ieder geval niet mochten identificeren. Tegelijkertijd was de bood-

schap impliciet dat zij beter aangepast waren dan hun buitenlandse geloofsgeno-

ten. Hiermee sloot de Letteroefeningen aan bij het algemene beeld, zoals ook eerder

bleek uit de vergelijking met de Vlamingen en Brabanders. Aanstootgevend aan

het uitheemse katholicisme vonden de reisbeschrijvers vooral de processiecultuur.

Haeble Potter, die in het Duitse Paderborn struikelde over de verering van ‘prul-
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len en menselijke beenderen’, concludeerde dat de katholieken van zijn eigen land

vergeleken bij de Duitse afgodendienaars voorbeeldig waren.148 Als de blik werd

gericht op de verlichte katholieke Fransen, zoals Gerrit Paape deed, sprongen de

Nederlandse katholieken er juist weer slechter uit.

Hoewel de Letteroefeningen zich niet bezighield met politieke opinievorming en

daarom zelden inhaakte op de directe actualiteit, bleek zij vanaf de jaren tachtig

tussen de regels door de katholieken in staatkundig opzicht als gelijkwaardige

burgers te accepteren. Vanaf 1796 vulde zij haar kolommen tevens met opinies

van gereformeerden die zich door de scheiding van kerk en staat en de burgerlij-

ke gelijkstelling in hun kerkelijke en politieke belangen geschaad voelden. Zelf

koos het tijdschrift geen positie, althans niet in strikt politieke zin. In morele zin

bracht zij haar standpunten daarentegen klip en klaar naar voren. Rond 1800 deed

zij dat met nog meer verve, nu ook aan de hand van een Nederlands voorbeeld. Zij

greep de actuele kwestie Voorhout aan om nogmaals, en krachtiger dan voorheen,

te stipuleren waarom verstandige burgers beter in protestantse richting konden

navigeren. Aan de activering van dit vertoog, met als doel politieke uitsluiting,

deed het tijdschrift niet. Zij bleef inzetten op toenadering door eenzijdige aanpas-

sing van de katholieken. Daarvan getuigt een laatste citaat uit 1806, uit een recen-

sie over een uit het Duits vertaald Roomsch-katholiek gebeden-boek (1805):

Onder de aangename verschijnselen van den tegenwoordige tijd, mag

men ook wel de aannadering van sommige boven ’t gemeen verlichte

geestelijken in de roomsche katholijke kerk, tot de grondbeginselen der

protestanten rekenen.149

Met dergelijke opvattingen maakte de Letteroefeningen geen vrienden in katholie-

ke kring. In weerwil van de redactionele intentie een zo breed mogelijk publiek

te bereiken, kon de katholieke lezer voor het tijdschrift weinig enthousiasme op-

brengen, al werd dat pas voor het eerst luid en duidelijk gezegd na de Franse Tijd.

In 1821 startte J.G. le Sage ten Broek het tijdschrift de Roomsch-catholijke bibliotheek

(1821-1826) met de specifieke bedoeling krachtig weerwerk te bieden tegen de ge-

bruikelijke ‘lasteringen en valsche aantijgingen’ in protestantse tijdschriften,

waaronder ook de Letteroefeningen.150 Naar aanleiding van een aflevering uit 1826

meldde de katholieke tegenhanger niets te zijn opgevallen ‘behalve enige uitval-

len tegen den paus, de jesuïeten enz., met één woord, het gewone getjank’.151
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