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orthodox en verlicht 

gereformeerd antipapisme

de ‘nederlandsche’ en de ‘vaderlandsche bibliotheek’, 1774-1811

katholieken als ‘bywoonders’: 

de ‘nederlandsche bibliotheek’, 1774-1788

Heilige huisjes schopte de Letteroefeningen niet omver, maar desondanks riep zij

controverse op. In weerwil van haar intentie neutraal te blijven in religieuze za-

ken, zagen sommigen het tijdschrift als een spreekbuis van degenen die zich kant-

ten tegen de gevestigde kerkelijke orde. Een gereformeerd antwoord bleef dan

ook niet uit: in 1774 startte het tijdschrift de Nederlandsche bibliotheek (hierna: Bibli-

otheek). 

De Bibliotheek hanteerde een brede formule, die rechtstreeks van de Letteroefenin-

gen leek te zijn afgekeken. Ook de Bibliotheek was opgedeeld in boekbesprekingen

en mengelwerk en bestreek een scala van wetenschappelijke, zedenkundige en cul-

turele onderwerpen. In het voorbericht introduceerden de (anonieme) redacteuren

zich als christenen die de ‘belydenis der hervormden den voortreffelykste, de rede-

lykste, en met de Heilige Schrift meest overeenstemmende oordeelen’. Zij kondig-

den aan beledigingen in de richting van het geloof in het algemeen en hun eigen

geloof in het bijzonder te zullen pareren, maar zich nooit schuldig te maken aan

‘veragting en verdrukking van andere gezindheden’. Andersdenkenden vergun-

den zij dezelfde vrijheid die zij voor zichzelf zouden wensen in een land waar een

andere godsdienst dan de gereformeerde de heersende was.1 De verkondiging van

het gereformeerde standpunt hield nog geen toespitsing op godsdienstige onder-

werpen in. Startte de eerste jaargang met een tamelijk vrijzinnige redactie, nog

geen jaar later werd de formule op de doelgroep van orthodoxe gelovigen toegesne-

den.2 Door een wijziging van de subtitel liet de nieuwe redactie haar lezers weten

zich voortaan expliciet te richten op de ‘Bevestiging en verdediging van den chris-

telijken godsdienst in ’t gemeen, en van den gereformeerden in ’t bijzonder’.3 Van-

af het tweede jaar werd het tijdschrift zelfs uitgegeven met kerkelijke approbatie.4

Hoewel de redactie haar invalshoek steeds meer verengde, lag een versmalling van

het interessegebied niet in de bedoeling. In principe kon alles aan bod komen, mits

de onderwerpen relevantie bezaten voor de gereformeerde lezer.5
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Het is onbekend uit wie de kring van medewerkers aan de Bibliotheek precies

bestond. Zeker is dat vanaf het tweede jaar de redactionele eindverantwoorde-

lijkheid in handen was van de Rotterdamse predikant Johannes Habbema, die

daartoe was aangezocht door zijn stads- en ambtgenoot Petrus Hofstede. Met

Hofstede stuiten we op een spraakmakende woordvoerder van de protestantse or-

thodoxie. Als een ware boanerges, blakend van geloofsijver en gloeiend van geest-

drift, liep hij al jaren voorop in de strijd tegen de snel aanzwellende groep bela-

gers van de bevoorrechte kerk, wier onrechtzinnige standpunten het speelveld

van de pers en literatuur schenen te domineren.6 Een van de belangrijkste bron-

nen van deze ‘opinievervuiling’ was volgens Hofstede de Vaderlandsche letteroefenin-

gen. Dat tijdschrift werd volgeschreven door ‘met een averegtsen naam’, ‘toleran-

ten’. Het hoefde wat hem betreft niet verboden te worden; wel riep hij in 1770 op

tot stevige tegenspraak. Aan deze oproep werd metterdaad gehoor gegeven. Een

jaar later richtte een anonymus een periodiek op waarvan de titel op zich al een

statement tegen religieuze vrijzinnigheid was: De advocaet der vaderlandsche kerk.7

Daarin putte de schrijver zich uit in rechtvaardigingen van het vigerende kerke-

lijk bestel en betoogde dat de publieke kerk geschraagd werd door de ‘Oranje

vorst’. De stadhouder was immers zelf een overtuigd, gereformeerd christen. De

advocaat haalde fel uit naar dát deel van de remonstranten, dat volgens hem de

zeventiende-eeuwse beginselen had ingeruild voor gevaarlijke modernistische

ideeën. Deze ‘naamremonstranten’ wilden dat de overheid het oogluikend toela-

tingsbeleid voor de religieuze minderheden, nota bene met inbegrip van de ka-

tholieken, van een gunst in een recht zou omzetten. De schrijver vond dat de ka-

tholieken inmiddels een ‘gezond gedeelte van den staet’ uitmaakten en zolang

zij zich maar ‘stil’, bescheiden en zedig bleven gedragen, konden zij het voorrecht

genieten te worden gedoogd.8 Ook voor Hofstede was Nederland een door het

Oranje Huis vertegenwoordigde protestantse natie waarin de katholieken getole-

reerd werden, als ‘bywoonders’ dan wel te verstaan. 

Zoals de meeste orthodoxe protestanten hing Hofstede de gedachte aan dat

tussen God en de Nederlandse Republiek een zeer speciale band bestond, die min-

stens zo bijzonder was als die eertijds tussen God en Israël. Van oudsher nam in

dit tweede Israël-concept de strijd tegen Rome een belangrijke plaats in. In hun

verzet tegen het pausdom vergeleken de Nederlandse calvinisten zichzelf met het

volk van Israël dat strijd moest leveren tegen de hen omringende heidense vol-

ken.9 De katholieken waren in deze visie nazaten van de door de uitverkoren cal-

vinisten overwonnen oorspronkelijke afgodische bevolking, die met hun loyali-

teit aan de paus een permanent gevaar voor de binnenlandse veiligheid vormden

en daarom het epitheton vaderlander niet verdienden.10
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Ook de redacteurs van de Bibliotheek zagen het gereformeerde geloof als het

fundament van de Nederlandse natie. Vandaar ook dat de redactie het als haar

taak zag de gereformeerde interpretatie van de vaderlandse geschiedenis te verde-

digen. Uit de manier waarop het tijdschrift reageerde op de viering van het bi-

centenaire van de Hervorming van Amsterdam in 1778, bleek dat het, anders dan

de Letteroefeningen, één rechtlijnige protestantse geschiedenis voorstond. Zo gaf het

Mobachius’ jubelgeschrift op de ‘heuchlijke’ Hervorming (die de Nederlanders

verloste van het ‘diep verval der roomsche kerke’) alle lof.11 Dobbrauski en Con-

radi, die aandacht besteedden aan het feit dat tijdens de Alteratie de katholieke

geestelijkheid bruut buiten de stad was gezet, deden volgens het tijdschrift ech-

ter aan protestantse nestbevuiling. Het was alsof ze wilden zeggen: ‘Zie daar, ge-

achte vaderlander, hoe de gereformeerde godsdienst op een geweldige [geweld-

dadige] wyze hier te lande is ingevoerd’.12

Omdat de redactie het politieke bestel en daarmee de staatkundige uitslui-

ting van alle niet-gereformeerden verdedigde, was er in de Bibliotheek vanzelfspre-

kend sprake van politiek antipapisme, zonder overigens dat de toon tegenover de

katholieken opzettelijk hatelijk was. Hierin lijkt het tijdschrift op de orangisti-

sche politieke weekbladen, met dit verschil dat de Bibliotheek ook de leer van het ka-

tholicisme expliciet afwees. Aanvankelijk werd deze meer traditionele vorm van

antipapisme echter enigszins afgeremd door wat de makers van het tijdschrift als

hun belangrijkste missie zagen: de strijd tegen het ongeloof.13

Het gevaar van ongeloof

De vrijgezinde redactie van het eerste uur riep op om gezamenlijk de ‘wapens aan

te gorden’ tegen allen, die onder de ‘schoonen naam van verdraagzaamheid, eene

volstrekte onverschilligheid, of volslagen deïsmus’ wilden invoeren. Waar het

christendom werd verdedigd, moesten de onderlinge geloofsverschillen worden

vergeten. Ook katholieke strijders tegen het ongeloof kregen een positief onthaal,

maar zulke auteurs leken zich alleen in het buitenland op te houden. Zeer te spre-

ken was men over de uit het Frans vertaalde Waarschouwinge der geestelijkheid van

Frankrijk, aan de geloovigen des koninkryks tegen de gevaaren des ongeloofs (1773). De opstel-

lers praatten de ongerijmde en gewelddadige middelen van het Franse katholicis-

me tenminste niet goed. Zij beperkten zich tot de kern van hun geloof en getuig-

den daarmee van een redelijke en bescheiden wijze van denken.14

Met het aantreden van de meer behoudende redactie bleef de strijd tegen het

ongeloof onveranderd een prioriteit. Bovendien stelde men duidelijk geen anti-
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dogmatisme voor te staan. Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem trof daarin de

juiste toon. Diens Verhandeling over de voornaamste waarheden der godsdienst (1773-1776)

achtte de recensent een geslaagde weerlegging van ‘alle vitteryen en tegenwerpin-

gen van het ongeloof’, mede omdat Jerusalem niet verzuimde de ‘uitneemend-

heid van de protestantsche godsdienst overtuigend aan te toonen, en daardoor de

gegronde bezwaaren af te snyden, waartoe het [rooms] bygeloof meer dan te veel

aanleiding gegeeven heeft’.15 Bij het tegengaan van oprukkende horden socianen,

deïsten en andere vrijgeesten konden de katholieken fungeren als nuttige bond-

genoten. Maar tot een eendrachtige samenwerking hoefde het niet te komen. Van

alles dat ook maar enigszins riekte naar theologische relativering bleef de Biblio-

theek zo ver mogelijk vandaan. 

Hoewel de Bibliotheek afstand hield tot het katholicisme, droeg haar wil de

trend van ongodsdienstigheid tegen te gaan er wellicht toe bij dat men zich er

niet al te negatief over heeft uitgelaten. Opvallend is dat zij haar lezers de obliga-

te parade van staatsgevaarlijke jezuïeten en corrupte kloosterlingen goeddeels be-

spaarde. Al even sporadisch liet men Vaticaan-bespottende reisbeschrijvers aan

het woord.16 Het aantal artikelen over het katholicisme in de Bibliotheek was over

het geheel genomen gering. Katholiek proza werd meestal slechts dan in de

schijnwerpers gezet, als het een boodschap bevatte tegen deïsme en ongeloof. Aan

deze criteria voldeed één katholiek, die ook bij de concurrent al uitvoerig aan bod

kwam: paus Clemens xiv. Evenals in de Letteroefeningen kreeg het publicatiegolfje

van geschriften van en over hem in de Bibliotheek de volle aandacht, maar dan wel

vanuit geheel andere preoccupaties. Over hoe verlicht de paus was, werd met geen

woord gerept. Men vroeg zich vooral af of men met hem zij aan zij ten strijde kon

trekken tegen onchristelijke elementen. Het was zeker geen kritiekloze omhel-

zing van deze paus. Zijn geschriften vormden stuk voor stuk weliswaar lezens-

waardige kost, maar wie zei dat ze authentiek waren? Misschien ging het wel om

een slimme publicrelationsstunt om de protestanten een rad voor ogen te draai-

en. De in 1778 in het Nederlands vertaalde biografische schets was weliswaar met

‘zwierige pen’ geschreven, maar door de paus af te schilderen als een volmaakt

man, een heilige die ver boven alle menselijke zwakheden was verheven, maakte

de biograaf zich schuldig aan ordinaire ‘pluimstrijkerij’. Ondanks deze bezwaren

beval men de levensbeschrijving de protestanten van harte aan, alleen al om zich

te verwittigen van de terechte glorie die de paus verworven had met zijn geweld-

loze vernietiging van de jezuïetenorde.17 De mythevorming rond deze paus prik-

te de Bibliotheek graag door. Een te Leiden uitgegeven lijkrede op het overlijden

van de paus, waarin een onbekende Nederlandse pastoor wist te vertellen dat Cle-

mens xiv amper achtendertig uur na zijn balseming was veranderd in een gruwe-
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lijk monster en dat dit duidde op vergiftiging door rancuneuze ex-jezuïeten, ver-

wees de recensent naar het rijk der fabelen.18 Of de drie delen Brieven door de paus

zelf waren geschreven, achtte de Bibliotheek twijfelachtig, want de auteur betoon-

de zich wars van de ‘geheele, of bijna geheele kramerij der uitwendige plegtighe-

den’. Dit was niet bepaald een houding die men van het hoofd van de katholieke

kerk zou verwachten. Dit nam niet weg dat, als de katholieken de inhoud van de

Brieven ter harte namen, de kans groot was dat zij ‘vrij veel van de ruwe bijgeloo-

vigheid’ zouden afleggen. Maar ook weldenkende protestanten konden er veel

goeds in vinden, ‘zonder egter door den roomschen godsdienst, al was die in de

daad, zoo, als hij hier vertoond wordt, bekoord te worden’.19 In het door de Bibli-

otheek besproken derde deel van de Brieven had de Franse uitgever een voorbericht

toegevoegd, waarin hij de echtheid van de brieven verzekerde. In Italië kwamen

wel meer boeken uit die van ware vroomheid en gezonde godgeleerdheid getuig-

den. De uitgever beriep zich op tal van Italiaanse schrijvers die zich verzetten te-

gen dweperij en bijgelovigheid. De Bibliotheek wilde zich niet uitlaten of deze lof-

spraak niet te ver ging. De Brieven konden in elk geval met smaak en genoegen

gelezen worden. Er stonden voor het maatschappelijk leven nuttige lessen in en,

belangrijker, de natuurlijke en geopenbaarde godsdienst werden erin verdedigd.

Daarom konden ze uitstekend dienen als propaganda tegen het ongeloof.

1780: de rechten van de ‘roomschen’ 

In 1780 en 1781, de jaren waarin onder invloed van de opkomende patriottenbe-

weging de katholieken voor het eerst politiek van zich deden spreken, begonnen

de Bibliotheek-redacteurs hun eigen standpunten nadrukkelijker uit te dragen.

Weliswaar gebeurde dat terloops in recensies, maar de politieke boodschap was er

niet minder om. Zo besprak het tijdschrift in 1780 van Petrus Conradi: De lijdens

geschiedenis van den zaligmaker en zijner eerste navolgeren; nevens een beknopt verhaal der vervol-

gingen, der protestantschen belijderen van den christelijken godsdienst (1778), bestemd voor

het onderwijs. Theologisch gezien kon het de Bibliotheek weinig bekoren. De na-

druk op Jezus’ rol als ‘goddelijke middelaar’ of verzoener van alle zonden van alle

mensen, bovenop de ruimte die werd gelaten aan het gebruik van ‘genademidde-

len en natuurgegevens’, maakte het voor de gereformeerde vaderlandse jeugd to-

taal ongeschikt. Buitengewoon erkentelijk was men de auteur echter voor diens

openlijke erkenning van de ‘gewetensvrijheid, welke in ons Nederland plaats

heeft, en het gerust genot van veelerlei voorrechten, welke aan allerleie gezinten

mag gebeuren’. De recensent kon zich volledig vinden in Conradi’s voorstelling
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dat, zolang de katholieken betoonden ‘vreedzame en getrouwe ingezetenen’ te

zijn, ’s lands wetten gehoorzaamden en niets deden tot ‘laster van de gestaafden

godsdienst’, zij konden vertrouwen op de ‘liefderijke verdraagzaamheid en veili-

ge bescherming van ’s lands staaten, in alle de gewesten dezer Republiek’.20 De-

zelfde schrijver was door het tijdschrift twee jaar eerder nog bekritiseerd om zijn

historische interpretatie van de Hervorming. Getuigde zijn martelaarsgeschiede-

nis van een conservatieve kijk op de politieke positie van de katholieken, begin

jaren tachtig zou hij zich laten kennen als een gematigd patriot.21 In die hoeda-

nigheid trad hij in hoofdstuk twee al op als verdediger van de vrije drukpers: een

door de protestanten verworven recht.

‘onzen doolenden broeder’

De aanval van de patriotten op de stadhouderlijke regeringsmacht en de toene-

mende onwil van katholieken zich nog langer te schikken in de positie van ge-

doogde minderheid, waren voor de Oranjegetrouwe Bibliotheek-redactie hoogst

onwenselijke ontwikkelingen. Politiek reageerde zij door aan te geven nog steeds

pal voor de handhaving van de status quo te staan. Maar ook in theologische zin

stelde zij zich nu minder welwillend op. Nog steeds presenteerde zij paus Cle-

mens xiv als een bondgenoot in de strijd tegen het ongeloof, maar de recensenten

betoonden zich nu toch minder overtuigd van zijn geloofwaardigheid. Hij was

en bleef een vertegenwoordiger van een fundamenteel verkeerde godsdienst. Zijn

uitlatingen waren voor de Bibliotheek nu aanleiding zich uit te spreken over de Ne-

derlandse katholieken als ontspoorde christenen. Dat gebeurde in een aflevering

uit 1781, waar een in de derde brievenbundel van de paus opgenomen redevoering

over geloofsijver werd besproken. Volgens Clemens xiv was het katholicisme be-

zield met een geest van geduld, zachtmoedigheid, vrede en nederigheid, recht-

vaardigheid, belangeloosheid en waarheid. De Bibliotheek schaarde zich achter de

woorden van de Nederlandse uitgever. Deze gaf toe dat het ondoenlijk zou zijn

alle in de Brieven voorkomende onwaarheden en verdraaide voorstellingen van ge-

beurtenissen te weerleggen. Toch wilde hij de oprechtheid van de paus niet in

twijfel trekken, want het was immers bekend dat opvoeding en ‘vroeg ingezogen

begrippen’ het oordeel en waarneming konden misvormen. Desondanks wenste

de Bibliotheek te stipuleren dat het geschetste beeld van de katholieke kerk veel te

rooskleurig en ver bezijden de waarheid was. Er was geen reden te roemen op haar

zuiverheid of te beweren dat de ijselijke vervolgingen een paar ontspoorde kerk-

dienaars moesten worden aangerekend. Bower en Courayer en anderen waren
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scherpziend genoeg geweest om de gebreken van hun kerk te zien en de verdor-

venheid en afwijkingen van de voorschriften van het evangelie te erkennen. Al

waren de ergste uitwassen binnen de katholieke kerk inmiddels beteugeld, zo-

lang het kwaad niet met wortel en tak was uitgeroeid moest ‘ieder kundig en eer-

lyk protestant alle gedachten van vereeniginge verwerpen’. Katholieken zouden

beschaamd moeten zijn over de ‘menigvuldige bijgelovigheden, welke die zo ruw

zijn, en voor de protestanten zoo zeer in het oog loopen’. Clemens xiv doelde op

gebruiken en vooroordelen, die door individuen, slachtoffers van onkunde of een

‘verhitte verbeelding’, clandestien aan de officiële kerkleer waren toegevoegd. De

recensent merkte op dat dit een wel erg oppervlakkige definitie van bijgeloof was.

Alsof er ‘geene bijgeloovigheden waren, waar aan de geheele roomsche kerk ver-

slaafd is’. In één opzicht was men het met de paus volledig eens: dat men de dwa-

lingen moest onderscheiden van de dwalenden. Precies dat behoorden ook de Ne-

derlandse protestanten te doen: 

den roomschgezinden aan te merken als onzen doolenden broeder, en

hem met liefde en inschikkelijkheid, volgens voorschriften der wijsheid

die van boven is, te behandelen.22

de ‘grove doolingen der roomschgezinden’. 

antipapisme in de ‘vaderlandsche bibliotheek’, 1789-1811

In 1788 besloot uitgever Martinus de Bruyn zijn tijdschrift – inmiddels omge-

doopt tot Nieuwe Nederlandsche bibliotheek – te herzien en voortaan uit te geven zon-

der kerkelijke visitatie en approbatie. De toch al door ziekte gevelde hoofdredac-

teur Johannes Habbema werd aan de kant gezet en De Bruyn droeg diens taken

over aan Jacobus Kantelaar, een predikant die fel tegen de gevestigde orde oppo-

neerde. Zijn loopbaan was keurig begonnen op de kansel van de gereformeerde

kerk te Almelo. Maar nadat de predikant patriot geworden was, kwam hij meer-

dere malen in conflict met het plaatselijk gezag, in de persoon van de behouden-

de gravin van Rechteren. Na het herstel van Oranje in 1787 keerde hij terug naar

zijn geboorteplaats Amsterdam, en trad toe tot de Waalse gemeente.23 Met deze

weinig rechtzinnige theoloog als nieuwe redacteur nam de Bibliotheek definitief

afscheid van haar orthodoxe identiteit. Onder leiding van Kantelaar werd een ver-

licht theologisch offensief gestart en de afstand tot de publieke kerk bewust ver-

groot. Nadat hij in verschillende recensies de steile Petrus Hofstede flink aanpak-

te, en orthodoxe lezers daarop woedend reageerden, werd Kantelaars positie
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onhoudbaar. In 1790 trok De Bruyn een andere redacteur aan, IJsbrand van Ha-

melsveld.24

Als christen stelde Van Hamelsveld zich gematigd op, maar politiek was hij

even uitgesproken als zijn voorganger. Vanwege zijn patriotse optreden in de stad

Utrecht was hij daar in 1787 als hoogleraar godgeleerdheid ontslagen en zelfs uit

zijn burgerrechten ontzet. Als broodschrijver verwerkte hij zijn teleurstelling in

De zedelijke toestand der Nederlandse natie (1791). Behalve een sombere analyse van het

morele faillissement van de Republiek, behelsde dit geschrift een actieplan voor

de toekomst. Concreet zou het herstel van de natie moeten worden gerealiseerd

door een vergaande, op vrijheid gerichte vorm van vaderlandsliefde.25 Via zijn re-

dacteurschap bij de Bibliotheek zette Van Hamelsveld zijn missie voor het moreel

herstel van het vaderland voort. De sinds de redactiewisseling in 1789 nieuwe

naam van het tijdschrift, de Vaderlandsche bibliotheek, drukte dezelfde ambitie uit.

Met de naamswijziging kreeg het tijdschrift ook een meer algemeen culture-

le strekking. De onderwerpskeuze kenmerkte zich door een grotere variëteit, al

bleef het accent op religie behouden, onder meer door de opname van een regis-

ter van in het tijdschrift voorkomende bijbelse begrippen. De opzet bleef min of

meer ongewijzigd: een indeling naar recensies en mengelwerk, terwijl ook de om-

vang van de afleveringen ongeveer gelijk bleef. Omdat de Bibliotheek zich in haar

nieuwe gedaante nog steeds kenmerkte door een brede formule kan het blad, net

als overigens de Letteroefeningen, worden omschreven als een totaaltijdschrift. Bei-

de tijdschriften hadden de ambitie de lezers te beschaven en beide probeerden

dat te doen via een gecombineerd aanbod van opinie, informatie en vermaak. Deze

geïntegreerde aanpak was een nieuwe trend, want elk van de genoemde aan-

dachtsvelden was tot dan toe meestal het specialisme van een verschillend tijd-

schrifttype.26 Toch waren de twee tijdschriften bepaald niet identiek.

‘Niet wie of wat wij zijn, maar wat wij zeggen’

De nieuwe redactie van de Bibliotheek hield de gewoonte om anoniem te publice-

ren in ere, maar anders dan bij de Letteroefeningen stak hier geen heilig ontzag voor

het principe van onpartijdigheid achter. Weliswaar had men de intentie om ‘par-

tyschap’ en ‘schimp of hardigheid’ te vermijden, maar in de praktijk vormden

teksten met een polemische inslag geen uitzondering.27 Tot geleerde onderons-

jes leidde dit niet, want men hechtte eraan dat de verbale schermutselingen ook

voor niet-ingewijden te volgen waren. De naar spreektaal neigende schrijfstijl

vormde een aanwijzing dat men een minder academische of geletterde doelgroep
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voor ogen had dan de concurrent. De kritisch-betrokken toonzetting vormde een

duidelijk contrast met de zakelijk-afstandelijke, meer informatieve benadering

van de Letteroefeningen. In de tijd zelf werd de geëngageerde wijze waarop de Bibli-

otheek recenseerde, beschouwd als een opmerkelijke breuk met de traditie. Een

criticaster vond dat de Bibliotheek met haar nadruk op standpuntbepaling te ver

doorschoot. De lezers wilden ook informatie zonder meer.28 Uit het voorbericht

bleek dat de redactie zich niet bekendmaakte uit voorzorg tegen vooringenomen

reacties. Zij was erop gebrand dat alle aandacht naar de inhoud zou gaan: 

De openbaring van onze namen, van onze hoedanigheden, of van de ge-

zindheid waartoe wij behoren, zou volstrekt gene nuttigheid kunnen

hebben, en misschien zommigen zelvs verkeerde uitwerkzelen. Niet wie

of wat wij zijn, maar wat wij zeggen, zal door onze lezers dienen in aan-

merking genomen te worden.29

Ook in haar politieke uitspraken ging de Bibliotheek heel anders te werk dan de Let-

teroefeningen. Stelselmatig en zonder enige terughoudendheid werden patriotse

standpunten ingenomen. Waar de Letteroefeningen Gerrit Paape verguisde op grond

van zijn revolutionaire radicaliteit, besprak de Bibliotheek diens werk met onverho-

len ontzag, terwijl men daarentegen de orangist Phillipus Verbrugge voor een

verachtelijke prulschrijver uitmaakte.30 Even duidelijk doet het onderscheid met

de Letteroefeningen zich gevoelen op het terrein van de godsdienst. Hoewel de ver-

nieuwde Bibliotheek afstand nam van haar oorspronkelijk orthodoxe opzet, bleef zij

trouw aan de gereformeerde kerk. Men hechtte eraan te onderstrepen dat dit ge-

heel conform het patriotse programma was. In 1789 kreeg het tijdschrift het over

deze kwestie zelfs fors aan de stok met haar oud-redacteur Petrus Hofstede, naar

aanleiding van een door hem in 1788 gepubliceerde biddagpreek ’s Lands pylaren

vastgemaakt. Daarin betuigde de predikant zijn blijdschap over de komst van de

Pruisen en de terugkeer van Oranje, maar waarschuwde ook voor het nog niet ge-

weken patriotse gevaar dat de publieke kerk bedreigde. In de aan de preek toege-

voegde aantekeningen wijdde hij uit over een plan dat aan het patriotse optreden

ten grondslag gelegen zou hebben met de bedoeling de vaderlandse steunpilaren

van godsdienst en gerechtigheid omver te trekken. Om zoveel mogelijk politie-

ke steun te verwerven moesten ook de katholieken, de ‘oude Cananiten van het

land’, aan wie ‘onze voorvaders, uit medelyden, de bywooning vergund hadden’

[…] ‘met beloften van voortaan, in de voorregten van ons Israël, te zullen deelen,

gewonnen worden’.31 De redactie nam vooral aanstoot aan een passage waarin

Hofstede beweerde dat de Amsterdamse Acte van Verbintenis (1786) de besluiten
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van de Synode van Dordrecht van 1618-1619 ongedaan wilde maken. Zodra de ge-

legenheid zich zou voordoen, zouden de betrokken regenten de kerkorde wijzi-

gen door aan alle christelijke gezindheden toe te staan hun godsdienst openlijk

te belijden; de katholieken echter wel binnen hun kerkmuren. De Bibliotheek

meende (terecht) dat Hofstede uit een valse versie van de Acte citeerde: in de ech-

te stond precies het omgekeerde. De recensent erkende dat in de Acte een ‘billij-

ke vrijheid van godsdienstoeffening voor andere gezindheden’ werd bepleit, maar

ontkende met kracht dat de patriotten erop uit waren de ‘ware christelijken ge-

reformeerde godsdienst’ – de grondslag van ‘Neerlands staatsgebouw’ – te veran-

deren. Integendeel: alles dat de vastgestelde kerk bedreigde werd op voorhand ge-

elimineerd als een ‘verderfelijken toeleg’.32

Ten opzichte van de Letteroefeningen raken we met de Bibliotheek dichter bij het re-

volutionaire vuur, maar belanden we tegelijk aan de minder vrijzinnige kant van

het godsdienstige spectrum. Het ligt dan voor de hand dat we juist daar Huets

‘keezen’ met de geuzenmentaliteit zullen vinden. Of dit een juiste inschatting is,

zal wederom volgens een systematisch-chronologisch procédé worden onder-

zocht. Het gaat ook in dit geval om gegevens die op basis van achterin in het tijd-

schrift opgenomen registers bijeen zijn gebracht. Met inbegrip van de Nederland-

sche bibliotheek zijn 79 banden doorgenomen. 

Antipapisme in de Bibliotheek en de Letteroefeningen: andere accenten 

In het algemeen richtte de Bibliotheek zich weinig op katholieke onderwerpen, hoe-

wel beduidend meer toen het tijdschrift nog Nederlandsche bibliotheek heette. Het ver-

schil met haar voorgangster was echter minder groot dan haar nieuwe patriotse sig-

natuur doet vermoeden. Wat haar gehechtheid aan de bevoorrechte positie van de

gereformeerde kerk betreft zat zij nog steeds op ongeveer dezelfde golflengte als de

voormalige orangistische redactie. In politiek opzicht waren de overeenkomsten

met de patriotsgezinde Letteroefeningen weer groter, al was de Bibliotheek een stuk ra-

dicaler. Ook de katholiekenkwestie benaderden beide tijdschriften op eigen wijze.

De Letteroefeningen probeerde het katholieke wereldbeeld te verzoenen met de rede en

de notie van een seculiere overheid. Daarbij maakte zij gebruik van door dissiden-

te katholieke auteurs aangereikte theologische alternatieven, moreel-godsdiensti-

ge lessen van kloosterromans, katholieke rolmodellen als paus Clemens xiv en Fé-

nelon, of de bevindingen van reisbeschrijvers. De Bibliotheek nam de leerstellige

tegenstellingen juist aan als gegeven. Zij besprak katholieke boeken, maar onthield
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zich bewust van inhoudelijke kritiek: ‘de leer der R.C. kerk […] beoordeelen wij

niet’.33 Waar de Letteroefeningen vooral interesse toonde voor van de orthodoxie afwij-

kende stromingen, schonk de Bibliotheek veeleer aandacht aan publicaties die meer

strookten met de officiële leer. De Letteroefeningen zag in Daniël de Beauforts Kort be-

grip der leerstukken en gebruikelykheden der roomsche kerk (1790) een bron van argumenten

waarmee het katholicisme als een onverstandige keuze terzijde kon worden gescho-

ven. De Bibliotheek-recensent was van het werkje geporteerd omdat het zo kernach-

tig uiteenzette waar het katholicisme nu echt voor stond, en waarin het precies te-

gengesteld was aan het protestantisme. Bovendien getuigde De Beaufort dat

‘verdraagzaamheid, algemene mensenliefde en aan ieder vrijheid van denken la-

ten’, de kenmerken waren van de protestant. Katholieken moesten De Beaufort ze-

ker lezen. Het zou hen doen inzien dat de kracht van het ‘dierbaar evangelie’, dat nu

voor hen onder ‘byvoegselen’ al te diep bedolven lag, in eenvoud was gelegen.34

Anders dan in de Letteroefeningen was antimonasticisme in het tijdschrift van Van

Hamelsveld (net als inzijn voorganger) nagenoeg afwezig. De geneugten van de

kloosterroman waren aan de Bibliotheek-recensenten in het geheel niet besteed, laat

staan dat men de illusie had er moreel-godsdienstige lessen uit te kunnen trek-

ken. Agatha of de Engelsche non (1802) was een van de weinige titels die men uit het

genre besprak. Deze roman had volgens het tijdschrift maar beter helemaal niet ge-

schreven kunnen worden. De auteur plaatste het voor de maatschappij zo nadeli-

ge kloosterleven in een veel te gunstig daglicht, terwijl toch al te vaak in kloosters

de ‘zinnelijkheid het offer [werd] gebragt’.35 Veel minder ook dan de Letteroefeningen

vertoonde de Bibliotheek de neiging tot het citeren van antikatholieke fragmenten

uit buitenlandse reisteksten. Dit lijkt een bewuste redactionele keuze te zijn ge-

weest. Jaargang 1796 bevat een vlammend betoog tegen de epidemie van het reizen

en de onstuitbare opmars van auteurs die meenden hun onderweg bijeengeraap-

te opmerkingen de wereld in te moeten sturen. Deze deden dit alleen maar om de

kosten van hun reis eruit te krijgen. Om de verkoopcijfers van hun reisboeken op

te schroeven, waren zij extra scheutig met sensatie en satire. En anders schreven ze

de meest sappige anekdotes wel van anderen over, want herhaald werd er voortdu-

rend, tot walgens toe. Koelbloedige waarnemingen vielen daarenboven niet te ver-

wachten van correspondenten met als standplaats Italië. Altijd bestond het risico

dat zij zich hadden laten fêteren door vertegenwoordigers van de kerk van Rome.

Gelet op dit soort belangenverstrengelingen was het nog maar de vraag of al dat ge-

reis de bezinning op het eigen vaderland wel zo bevorderde.36

Zoekt de Letteroefeningen via literaire publicaties naar manieren om de katho-

lieken als medeburgers acceptabel te maken, de Bibliotheek haalde haar informatie

bij voorkeur uit non-fictionele bronnen. De Bibliotheek-redacteurs gaven te kennen

182

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 182



de morele verbetering van de katholieken op te vatten als een concreet actiepro-

gram. Het ging hen om de maatschappelijke werkelijkheid. Vooral rond 1790

hield de Bibliotheek zich bezig met de vraag in hoeverre katholieken de Verlichting

als inspiratie hanteerden bij hun godsdienstig en maatschappelijk handelen. Of

ze, met andere woorden, al de keurmerken verdienden van rede en tolerantie,

waarbij gerefereerd werd aan de actualiteit in binnen- en buitenland. De meeste

aandacht ging echter uit naar de wijze waarop de Nederlandse katholieken zich

met de politiek bemoeiden, vooral na 1795. Toen toonde de Bibliotheek kortston-

dig belangstelling voor boeken van katholieke auteurs die vaderlandsliefde en pa-

triottisme propageerden. Eerst was de toon tegenover katholieke medepatriotten

mild – maar daarmee juist ook nadrukkelijk uit de hoogte. Dat veranderde vanaf

het moment waarop de discussie over de praktische uitwerkingen van de schei-

ding van kerk en staat oplaaide. De Bibliotheek, die de nieuwe kerkelijke constella-

tie vanuit een expliciet gereformeerd perspectief bezag en die – ondanks haar

steun voor het Bataafs bewind – met de verzwakte positie van de tot dan toe heer-

sende kerk toch enige moeite had, waren zelfbewust optredende katholieken

steeds meer een doorn in het oog. Rond 1800 is de stemming ten slotte geheel

omgeslagen. Dan is het vertrouwen in de katholieken, zowel in politiek als in

theologisch opzicht, volledig weg.

Verlichting onder de’ roomschgezinde christenen’

Het begon optimistisch. In 1789 publiceerde de Bibliotheek een hoopvolle bijdra-

ge onder de titel ‘Iets over de vorderingen der verlichting en verdraagzaamheid

onder de roomschgezinde christenen’. Daarin werden voorbeelden van prijzens-

waardige aanpassingspogingen van katholieke geestelijken uit Duitsland aange-

voerd, met de bedoeling om de ‘naijver’ van de nog aan ‘oude gevoelens en ge-

bruiken’ verkleefde Nederlandse geloofsgenoten te ‘ontvonken’. Tegelijk wilde

men de protestantse lezers tonen dat het fenomeen van de verlichte en vrome ka-

tholiek geen idée-fixe was.37 De uit het Duits vertaalde roman Huislijke tooneelen, in

brieven geschetst (1792) door Christina Sophia Ludwig, kreeg een lovende bespreking

omdat daarin zowel katholieke als protestantse personages figureerden als per-

sonificaties van deugden als zachtmoedigheid, waarheidsliefde en menselijk-

heid.38 De behoefte te illustreren dat Verlichting en katholicisme elkaar niet hoef-

de uit te sluiten ging zo ver, dat de Bibliotheek een bijdrage opnam waarin paus

Pius vi opgehemeld werd als bestrijder van vooroordelen. Dat hij, wars van bijge-

loof, redeneerde op basis van wetenschappelijke argumenten, moest blijken uit
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het feit dat hij bovenop het dak van zijn verblijf bliksemafleiders had laten in-

stalleren. Hier lijkt echter toch sprake van lichte ironie: want de bliksemafleiders

waar het Vaticaan zich door beschermd dacht, heetten in de volksmond ‘ketter-

stangen’.39 Een echte fan van deze paus was men bepaald niet. Een jaar eerder pu-

bliceerde het tijdschrift ‘Gebrek aan verdraagzaamheid in Rome’. Daarin werd

bericht over een verbod dat de paus uitvaardigde op protestantse bijeenkomsten.

In het openbaar vergaderen was voor de protestanten nu alleen nog mogelijk tij-

dens begrafenisplechtigheden.40

Om de lezers ervan te doordringen dat een moreel réveil onder katholieken

mogelijk en ook dringend noodzakelijk was, hield men hen liever voorbeelden

voor van het tegendeel van de voorgestane deugdzaamheid. Talrijke proeven daar-

van, zo meldde een anonieme briefschrijver in een aflevering uit 1790, bood de

Brabantse revolutie. Volgens deze auteur hadden de protestantse inwoners van

de Oostenrijkse Nederlanden dankzij de Brabantse patriottenbeweging opnieuw

met de katholieke onverdraagzaamheid kennis gemaakt. Alle hoop op verlichting

en verdraagzaamheid was vervlogen. Het door Jozef ii in 1781 afgekondigde To-

lerantie-edict, dat de protestanten de burgerlijke staat en vrijheid van godsdienst

vergunde, werd door de opstandelingen als misdadig beschouwd en in 1789 werd

de keizer als ‘verkrachter’ van alle goddelijke en menselijke wetten afgezworen.

Met de aflegging van een eed, waarin het protestantse geloof ‘verworpen, ver-

doemd en vervloekt’ werd verklaard en het katholicisme tot staatsgodsdienst werd

uitgeroepen zonken de Staten van Brabant tot een absoluut dieptepunt van bij-

gelovige domheid, aldus de briefschrijver.41

Ook een andere briefschrijver naar de Bibliotheek stelde vast dat het met de

voortgang van de Verlichting onder de ingezetenen van Keizerlijk Vlaanderen

droevig was gesteld. Veel alarmerender vond hij, dat hij op zijn reizen door de Re-

publiek ook ernstige godsdienstige en burgerlijke gebreken bij de Nederlandse 

leden van de katholieke kerk constateerde. Zij verkeerden eveneens in een erbar-

melijke staat van ‘onkunde en allerdiepste onwetendheid in ’t waare wezen van ’t

regtschapen christendom’. Bijbelstudie was hen vreemd, zij waren gewend te be-

rusten in wat de pastoors hen onderwezen. De zondagsrust werd stelselmatig ge-

schonden, want ook op zondag gingen handel en herbergbezoek gewoon door.

Het meest ergerlijke was dat de katholieken zelfs in deze verlichte dagen van wijd

en zijd ter bedevaart trokken. De briefschrijver was in Den Bosch getuige geweest

van het vertrek van de voettocht naar het Duitse Kevelaer, sinds 1642 uitgegroeid

tot een van de populairste bedevaartsoorden. De langdurige reis, waarbij mannen

en vrouwen onderweg gezamenlijk overnachtten, was voor de geestelijk leiders

een bron van zorg.42 Ook de briefschrijver vermoedde dat sommige Kevelaergan-
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gers minder vroom waren. Dan het onderwijs. Ook dat was van een zeer laag al-

looi, want op school kregen kinderen de vergeving van zonden met de paplepel in-

gegoten. Het aankweken van smaak voor wetenschap en goede boeken was er niet

bij, wel voor kaarten, vloeken en het slempen van meters bier. Het gedrag van de

katholieken stond haaks op de gewenste moderne vaderlandse levensstijl. Hun

morele peil viel alleen te verhogen door concrete actie. Het was daarom hoog tijd

dat de autoriteiten hun verantwoordelijkheid namen. De ‘predikanten, schouts

en secretarissen’ konden de katholieken het tijdperk van de Verlichting binnen-

loodsen door steun te geven aan een breed beschavingsoffensief, geleid door de

‘loffelijke’ Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen:43

Zouden ’er geen middelen voor handen zijn, wel.ed. heeren! of uitgedagt

kunnen worden, om in dezen eene reforme te bewerken? Zoo dat de tijd

beter besteed, godsdienst, zedenkunde en nuttige wetenschappen, als dier

wierden aangekweekt en zij voor zich zelven, als voor hun telgen en na-

kroost, geschikter, en voor de maatschappij nuttiger leden konden zijn?44

De schrijver distantieerde zich van iedere vorm van godsdiensthaat en benadruk-

te te worden gedreven door 

Liefde voor mijn weleer zoo hoog verheven, maar thans zoo laag gezon-

ken en vernederd vaderland’ [...] te meer, daar ‘er zoo velen van dat kerk-

genootschap in hetzelve zijn, en welker getal, zoo in leden als godsdien-

stige vergaderplaatzen, steeds toeneemt.45

Of de door de briefzender beschreven katholieke zedenverwildering daadwerke-

lijk heeft plaatsgegrepen, lijkt hier niet zo relevant. Belangrijker is dat de schrijver

de suggestie wekt een werkelijkheidsgetrouwe schets te geven om te legitimeren

dat dringend moest worden ingegrepen, en daarbij lobbyde voor (geldelijke?)

steun voor het Nut. De brief refereerde mogelijk aan de eerste Brabantse afdeling

van het Nut, in 1791 opgericht in Bergen op Zoom. De aldaar te verheffen armlas-

tige volksmassa was in meerderheid katholiek. De ledenwerving was een enorme

opgave. In 1791 waren slechts drie katholieken lid. Een van de oprichters, Bernar-

dus Bosch, was hoofdbestuurslid van het Nut; hij noteerde in zijn memoires tij-

delijk medewerker te zijn geweest van de Bibliotheek.46 De initialen onder de brief

‘R.W.’ verwijzen klaarblijkelijk niet naar hem; mogelijk wel – in omgekeerde volg-

orde – naar zijn medeoprichter van het Bergse Nutsdepartement, Willem Carel

Pieter van Riemsdijk. De briefschrijver vermeldde door zijn ‘tegenwoordige om-
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standigheid en de post’ waarin hij geplaatst was, in het afgelopen jaar meerdere

malen te hebben gereisd door Vlaanderen en ‘zoodaanige plaatzen van ons vader-

land, welker meeste ingezetenen tot de roomsche kerke behooren’. Dit paste bij

het profiel van Van Riemsdijk, want de patriotse drukker was als balling via Ant-

werpen naar Bergen op Zoom gekomen.47

Het was de laatste keer dat de Bibliotheek zich zo uitvoerig uitsprak over de

noodzaak de katholieken te stimuleren de Verlichting te omarmen. Het thema

keerde bij tijd en wijle terug, maar de hoop op verbetering is dan ver te zoeken.

Zo passeerde het onderwerp in 1795 in de vorm van obligaat anti-jezuïetisme toen

men zonder redactioneel commentaar een anonieme scribent citeerde die meen-

de dat de jezuïetenorde er prat op ging de voortgang van de Verlichting en de vrij-

heid van godsdienst te verhinderen. Zij was dan wel officieel opgeheven, in Vlaan-

deren (en Frankrijk) was al gebleken dat de jezuïeten geen kans voorbij lieten gaan

via regeringskringen weer binnen te dringen.48

Ondanks dit soort voorbeelden van katholieken wier gedrag het onverlichte

karakter van het katholicisme leek te bevestigen, hield de Bibliotheek de uitnodi-

ging staande om zich aan de kant van de Verlichting te scharen. Hierop veelde

men absoluut geen kritiek, zeker niet van een katholiek. Dit ondervond L. van

Rijn. Hij stoorde zich aan de neerbuigende, zelfs van haat vervulde toon waarop

de gereformeerde publicist D.H. Dautun in Lieve van Ollefens Nationaale Bataafsche

courant van 6 mei 1797 de ‘roomsche medeburgers en broeders in Nederland heil

en verlichting’ had toegewenst. Op het krantenartikel waren verscheidene reacties

van katholieken binnengekomen, waaronder die van L. van Rijn. De Bibliotheek

wilde de briefschrijver geen gelijk geven. Met Dautuns wens was niets mis, maar

Van Rijn richtte zijn kritiek op de verkeerde zaak. Dautun verontschuldigde zich

voor de eeuwenlang durende onderdrukking van de katholieken, en bezigde hier-

mee volgens de Bibliotheek ‘laffe vleitaal ten voordeele der roomsche kerk’. Van Rijn

had er beter aan gedaan burger Dautun uit de ‘historie van ons vaderland’ te to-

nen, dat de ‘onrechtvaardige onderdrukking, welke de roomschgezinden sedert

twee honderd jaaren in ons vaderland zouden geleeden hebben en welke Dautun

alleen aan dweepers woest geschreeuw, aan leeraars nijdige heerschzucht, en aan

’t gewelddadig despotismus van ’t voorig bestuur wil toegeschreeven hebben’ al-

leen bestond in het ‘verward brein’ van de schrijver zelf. De heersende kerk, aan

wie de katholieken ondergeschikt waren geweest, had hen meer vrijheid vergund

dan veel protestanten ‘nog tot op heden in roomsche landen mogen genieten’.49

Dautun trok ten onrechte in twijfel wat volgens de Bibliotheek nu juist de glorie

van het Nederlandse protestantisme was: een lange traditie van tolerantie en ge-

wetensvrijheid.
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Katholieke Bataven 

In vele artikelen legde de Bibliotheek haar lezers in allerlei varianten haar wenslijst

van burgerlijke normen en waarden voor. Vanzelfsprekend prijkten Verlichting

en vaderlandsliefde bovenaan, en ter recensie voorgelegde boeken werden zorg-

vuldig gescreend op uitingen van verlichte vaderlandsliefde. Zeer gewaardeerd

werd Petrus Schoutens in 1795 gepubliceerde Ons verlost en juichend vaderland. De

preek was volgens de recensent vooral zo belangwekkend omdat de pastoor zijn

geloofsgenoten opriep geen wraak te nemen op hun vroegere protestantse kwel-

geesten.50 Toch was er onder alle geschriften van katholieken over de ‘tegenwoor-

dige orde van zaken’ één stukje dat de Bibliotheek naar eigen zeggen nog veel beter

smaakte: Stichtige christelijke overdenkingen over Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. In dit in

1795 door een anoniem gebleven ‘roomsch priester’ gepubliceerd geschrift, wer-

den de drie beginselen van de revolutie niet beschouwd vanuit een staatkundige,

maar een ‘zedelijke’ kant. Hooggeleerd was het niet, maar gezond verstand straal-

de er alleszins in door. Bij katholieken in het algemeen en de geestelijkheid in het

bijzonder verdiende dat ‘dubbele opmerking’. De schrijver werd terstond uitge-

roepen tot rolmodel: 

Wat veel van zulk soort van priesters, wenschen wij onzen roomschge-

zinden mede-christenen, en de nacht van onkunde en vooroordeel zal

rasch verdwijnen, de zon der Verlichting zal spoedig haare heldere straa-

len in hun midden verspreiden.51

Ongetwijfeld van invloed op de bejubeling van de twee geestelijken, die van hun

loyaliteit aan de revolutionaire idealen getuigden, was dat zij tegenwicht boden

aan het gekoketteer met het Oranje-regime door Cesare Brancadoro, pauselijk

nuntius en vicesuperior van de Hollandse Zending (1790-1795). Bij het binnenval-

len van de Franse troepen in 1794 was hij vanuit zijn residentie Brussel naar Den

Haag gevlucht, waar hij door de prins met veel egards was ontvangen. Uit dank-

baarheid schreef de prelaat op verzoek van de stadhouderlijke regering op 7 sep-

tember 1794 een oproep aan de gelovigen om de Franse rovers en vijanden van de

godsdienst weerstand te bieden. De Hollandse priesters waren in meerderheid te-

gen en weigerden de oproep publiekelijk voor te lezen. Voor Brancadoro’s actie

konden de patriotten uiteraard geen enkele waardering opbrengen. De nuntius,

zo schreef Van Hamelsveld in zijn periodiek Welmeenende raadgever, misbruikte de

rechtzinnigheid om ‘onze onoplettende roomschgezinde broeders te verschal-

ken, en voor in ten nemen’.52 De kwestie inspireerde Pieter Nieuwland tot een fel
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hekelgedicht. Daarin noemde hij Brancadoro een werktuig in handen van Rome

om ‘slaven voor den dienst der heerschzucht te zoeken’. Maar deze vergiste zich

als hij dacht dat men nog tot bijgeloof genegen was en zich liet misleiden door het

‘wierookvat’. In plaats van nog langer te lopen aan de leiband van ‘vleijenden Itaal-

janen’, oordeelden de burgers voortaan zelf, ongeacht het kerkgezag.53 De aarts-

priester van Utrecht, Henricus Berendtzen, waarschuwde eveneens voor gevaren

die voor de katholieken dreigden bij een inval van de Fransen. Hij werd van re-

pliek gediend in een antikatholiek gedicht:

Want, zo de Franschen nog hier zullen komen,

Is het allereiselijkst met alle de heeroomen!!!

Nu leeven ze lekker en lui van de inkomst der kerken

En dan zullen ze voor het lieve broodje moeten werken54

In 1797 publiceerde een ‘roomsch-katholijk bataaf’ een gewichtig voorstel al het

kerkelijk goud en zilver om te smelten voor het vaderland onder het motto: ‘dur-

ven wij onszelf nog patriotten te noemen als landgenoten armoede lijden terwijl

de kerken blinken van het goud?’ Ook deze auteur gaf volgens de Bibliotheek het ge-

wenste voorbeeld. Zijn voorstel was doortrokken van een warm gevoel van vader-

landsliefde.55 De goud- en zilvermetafoor had niet beter gekozen kunnen wor-

den. Het gaf precies de mentaliteitsverandering aan die men van de katholieken

verlangde. Katholieke burgers die mee wilden tellen, moesten weten dat het va-

derland voorrang verdiende boven godsdienstige uiterlijkheden. Deze weinig

subtiele omgang met de katholieke identiteit kan worden geïnterpreteerd als een

vooralsnog luchtig getoonzette uiting van het snel verslechterende religieuze kli-

maat kort na 1796, toen de katholieke gelijkstelling bij wet werd geregeld en als

gevolg daarvan allerlei conflicten optraden tussen katholieken en protestanten. 

De eed op de rechten van de mens en burger

Na 1796 veranderde de toon in de Bibliotheek op slag. Buitengewoon fel oordeelde

zij bijvoorbeeld over twee katholieke geestelijken die betoogden dat het, omwil-

le van de trouw aan de pauselijke hiërarchie, voor katholieken ongeoorloofd was

een eed af te leggen op de rechten van de mens en burger.56 Dergelijke weigeraars

dienden in het belang van de natie voorgoed te worden uitgesloten. Men moest

ervoor zorgen dat geen dan ‘waarlijk verlichte en de rechten van den mensch eer-

biedigende mannen’ tot ‘leeraren’ werden aangesteld, ‘naardien onze tegenwoor-
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dige toestand geen grooter vijanden kent, dan domheid, vooroordeel en dweep-

erij’. Gezond verstand viel in hun geschriften vergeefs te zoeken en daarom waren

zij voor de protestant volstrekt nutteloos. Slechts één verdienste kon nog wel wor-

den genoemd, namelijk dat ze bevestigden ‘hoe strijdig de leer der roomsche kerk

is, met de eeuwige en onveranderlijke rechten van den mensch’.57

Protestantse kerkeigendommen

Het door de Bataafse overheid in 1796 geïmplementeerde kerkelijk beleid de goe-

deren, die door de gereformeerden werden gebruikt en beheerd, te annexeren en

te herverdelen, stuitte op veel verzet bij de leden van de voormalige publieke kerk.

Daar konden ook de redacteurs van de Bibliotheek goed inkomen. Zij kwamen er

rond voor uit dat hun sympathie en loyaliteit lagen bij degenen die werden ge-

dwongen van hun voorrechten af te zien. Het tijdschrift was dan ook erg in haar

nopjes met een publicatie van zeven Haarlemse pastoors, onder wie J. Stafford.

Deze verklaarden dat zij een koopaanbod van publieke kerken zouden afslaan om

de gemeenten niet onnodig op kosten te jagen. Zij erkenden de staatsregeling,

maar wilden van de geboden rechten gebruikmaken in zoverre zij daartoe ge-

noodzaakt waren. Het geschrift ademde volgens de recensent zachtmoedigheid en

verdraagzaamheid en was waardig om door de katholieken gelezen te worden’.58

Voor katholieken die wel aanspraak maakten op de door de gereformeerden ge-

bruikte kerkeigendommen kon het tijdschrift beduidend minder waardering op-

brengen. Zo kon het in het geheel niet uit de voeten met het door de representan-

ten van Utrecht in 1796 genomen besluit de gereformeerde gemeentes hun recht

op kerken, kerkgoederen en traktementen te ontnemen. Een onder pseudoniem

verschenen dankoffer, gewijd aan dit patriotse wapenfeit, werd spottend bespro-

ken. Begaan met het lot van de gereformeerden, weigerde de Bibliotheek-recensent

in deze euforie mee te gaan: ‘wij twijffelen, wanneer de schrijver zelf broederlijk

uit zijn boeltjen gezet wier, of zijne verrukking wel tot die hoogte zou stijgen’.59

Zij koos openlijk de kant van de synodes, bijvoorbeeld die van Gelderland. In dat

gewest liepen de spanningen hoog op, want onder het enorme gebied (van Zwol-

le tot aan Maastricht) dat tot de negen classes omvattende Gelderse synode be-

hoorde, vielen ook delen van het overwegend katholieke Bataafs-Brabant. De ka-

tholieken daar claimden recht te hebben op de kerk- en armengoederen en

dienden daartoe een rekest in bij de representanten van het provinciaal bestuur.60

De Bibliotheek had slechts oog voor de in het defensief gedrongen synode en was vol

van bewondering voor haar verweer zoals dat op papier was verwoord door de
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Arnhemse predikant en representant van de eerste Nationale Vergadering, Ahas-

verus van den Berg. Op basis van diens 130 pagina’s tellende Verdediging van de zaak

der hervormden wees de in 1796 bijeengeroepen Gelderse Landdag het rekest van de

katholieken af.61 Van den Berg bracht in verband met de verdediging van de ge-

reformeerde belangen opnieuw in herinnering dat de katholieken altijd een ge-

vaar voor de staat waren geweest aangezien zij allereerst gehoorzaamden aan een

vreemde hiërarchie.62 Volgens de Bibliotheek bleek uit het geschrift overduidelijk

dat de beschuldigingen van wreedheid, vervolging en andere onrechtvaardighe-

den die de katholieken de gereformeerden zo veelvuldig aanwreven, volkomen

onterecht waren. Ze was ervan overtuigd dat ook ‘verlichte roomschgezinden’ dat

nu voor eens en altijd zouden inzien. Toen dit echter niet het geval bleek, kende

haar verontwaardiging geen grenzen.63

In 1798 verscheen van de hand van een pastoor uit Purmerend, Bernardus

Driessen, De Katholieke Kerk verdedigd, tegen de beschuldigingen van de sijnode der hervormden

gemeenten in Gelderland. Driessen vatte Van den Bergs betoog op als een strijdschrift

tegen de katholieke kerk. Volgens de Bibliotheek was het juist bestemd voor de ‘na-

tie in ’t gemeen’. Het allerergste was Driessens suggestie dat als de predikanten

niet meer van overheidswege bezoldigd zouden worden, meteen de hele gerefor-

meerde kerk op losse schroeven stond. Dat kon van de katholieke kerk tenminste

niet gezegd worden, had Driessen beweerd, want zelfs de Hervorming had haar

niet klein gekregen. Wat een ‘hoonende beschimping!’, reageerde de recensent ver-

bolgen. Alsof er in de zestiende eeuw geen duizenden ‘lediglopende monniken’

waren geweest die door de gelovigen gevoed moesten worden. En ondanks de ka-

tholieke plicht tot het verrichten van goede werken, gebeurde dát niet eens. De Bi-

bliotheek kon er niet over uit dat iemand in een eeuw ‘die zich verlicht wil noemen’,

met een zo verward, onnozel en onkundig geschrift voor de dag durfde te komen

en adviseerde de gedeputeerden van de Gelderse synoden er niet op te reageren.64

Samen op weg, maar voorlopig zonder de katholieken

De Bibliotheek besteedde geregeld aandacht aan pleidooien voor de hereniging van

de kerken. De Letteroefeningen was voor opheffing van de verdeeldheid onder de

christenen en moedigde de protestanten aan dit te bevorderen door eerst de hand

in eigen boezem te steken. De Bibliotheek vond dat de protestanten nu juist niets

te verwijten viel en beschouwde het streven naar verzoening zelf als een splijt-

zwam. Weinig goeds voorspelde het verschijnen van een anoniem boekje: De min-

achting der hervormden jegens de overlevering welke de roomsche kerk aan het nieuwe testament ge-
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lijk stelt (1795). De auteur, die opkwam tegen de protestantse afwijzing van het ka-

tholieke gebruik van de kerkboeken als geloofsbron, kreeg van de Bibliotheek het

verwijt de wederzijdse ‘religie-ijver’ op te poken en in weerwil van zijn doelstel-

ling, een vredig samenleven te dwarsbomen:

Nimmer kon het opwerpen van zulk een twist-appel minder te pas ko-

men, dan in dezen tijd, waar in men verwacht, dat hervormden en room-

schen, met malkander op gelijken voet, en met gelijk recht, in ons vader-

land leeven zullen.65

De boosdoener maakte zich pas na het verschijnen van zijn gewraakte publicatie

bekend. Het bleek Gerard Bruining te zijn, een predikant die behoorde tot de re-

monstrantse broederschap. Daar gold hij als een enfant terrible, want juist re-

monstranten was er alles aan gelegen de eenheid binnen de protestantse kerken

te herstellen.66 Om deze doelstelling van eendracht te bereiken presenteerde de re-

monstrantse broederschap in 1796 de zogeheten Brief. Daarin riep zij alle protes-

tantse vertegenwoordigers van Nederland op om, nu de Bataafse Republiek ge-

vestigd was, ook één nationale kerk te vormen. Met de stichting van een ware

vaderlandse kerk op algemeen christelijke grondslag hoopte zijzelf ook in aan-

zien te stijgen. Eindelijk zou zij kunnen delen in de status die de gereformeerde

kerk op de in 1618-1619 in Dordrecht gehouden synode had verworven en waar-

van zij, als onrechtzinnig bestempelde protestanten, sindsdien waren uitgeslo-

ten. Anders dan het prokatholieke boekje van Bruining suggereerde, zagen de

meeste remonstranten geen mogelijkheid bij het proces van eenwording ook de

katholieken te betrekken. Integendeel: aan het remonstrants initiatief lag een uit-

gesproken antipapistisch motief ten grondslag. Uit de notulen van de vergade-

ringen van de opstellers van de Brief bleek, dat men de vereniging van de protes-

tanten legitimeerde mede als poging ‘ter verijdeling der verderfelijken jesuïtische

pogingen om protestanten meer en meer te verdeelen en tot de roomsche kerk

terug te brengen’. In de officiële versie van de Brief werd deze zinsnede geschrapt

en vervangen door een verklaring dat een samenwerking met de katholieken niet

opportuun was. Zij weigerden immers om met de protestanten de bijbel, met uit-

sluiting van alle menselijke voorschriften, als enige regel van geloof te erkennen.67

Naar aanleiding van dit aspect verschenen twee pamfletten van Bernardus Seve-

rinus Sinkel, een katholiek en jurist die na 1795 zitting had genomen in het Am-

sterdams gemeentebestuur.68 Het debat dat zich ontspon tussen hem en Gerard

Bruining trok in de Bibliotheek meer dan eens de aandacht. 

Sinkel beklaagde zich dat de remonstrantse broederschap met haar voorstel
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tot kerkelijke verzoening geheel aan zijn kerkgenootschap voorbij was gegaan.

Hij stelde een vereniging van alle christenen voor: het geluk van de mensheid, de

doelstelling van de Brief, kon toch niet bereikt worden zonder de katholieken? Als

voor het geloof van de onfeilbaarheid van de Heilige Schrift evenmin bewijs voor-

handen was als voor de apostolische traditie, wat was dan voor hem, als katholiek,

het argument om het gezag van zijn kerk op te geven en zich vervolgens aan het

gezag van de protestantse bijbeltolken te ‘verslaven’? Dat ging tegen alle redelijk-

heid in. De Bibliotheek at het zelden zo zout. Op alle 83 pagina’s van het pamflet

waarmee Sinkel zich – nota bene ongevraagd – in het protestantse verzoeningsde-

bat mengde, zou zich een ‘diepe onkunde in de godgeleerde gevoelens en ver-

schillen’ openbaren. De rechtsgeleerde behoorde te weten dat het protestanten

altijd ging om vrijheid, niet om menselijk gezag en daarmee was de kous af.69

Bruining deed het niet veel beter. Volgens het tijdschrift reageerde hij overmatig

vriendelijk, alleen hield hij dit keer vast aan de officiële remonstrantse lijn. Hij

gaf Sinkel nul op het request en dat was volkomen terecht. De wens tot vereniging

van alle christenen was juist en oprecht, maar bleef utopisch; eerst moesten de

‘harten meer broederlijk gestemd zijn’.70

Hoewel de Bibliotheek een harmonisch samengaan van alle kerken een mooi

toekomstideaal vond, konden wat haar betreft de plannen in die richting niet op

een slechter moment worden uitgebracht. De auteur van het Utrechts dankoffer, die

de onverdeelde kerk van Jezus al helemaal voor zich zag, verkeerde volgens de re-

censent in de waan dat de voorheen afgunstige dissenters en de nu benadeelde

gereformeerden elkaar als leden van dezelfde kerk broederlijk in de armen zouden

vallen. Zijn voorstellingsvermogen nam helemaal groteske vormen aan, als hij

zelfs een fusie met het katholicisme wilde aangaan. Dat dit volgens de auteur een

uiterst eenvoudige zaak was. bestreed de recensent. De tegenstellingen tussen

protestanten en katholieken lieten zich niet zonder slag of stoot overbruggen.

Zolang de conflicten over de wederzijdse historische en juridische rechten op de

kerkelijke bezittingen niet waren uitgewoed, was het bereiken van eenheid bin-

nen het christendom volstrekt ondenkbaar. 71

‘Groote domheid’ een probleem van álle katholieken in de Republiek

Met de formele bekrachtiging van het burgerschap in 1796 kregen de al langer

benadrukte morele eisen ook betekenis in staatkundige zin. Voortaan woog de

morele kwaliteit van een politicus zwaarder dan diens formele kerkelijke identi-

teit. Dat maakte het gepraat over gedeelde godsdienstige waarden meteen een
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stuk minder vrijblijvend. Men begon zich in toenemende mate af te vragen of de

katholieken voor de aan hen op juridische gronden geboden politieke speelruim-

te moreel wel toegerust waren. Zoals eerder is uiteengezet, was dit aanvankelijk

een zorg van revolutionairen, maar speelde rond 1800 ook de behoudende gere-

formeerde predikant Hanewinkel daar op in. Door de geloofsovertuiging van de

Brabanders voor te stellen als een onoverkomelijk mentaal tekort onderstreepte

hij de noodzaak tot behoud van de gereformeerde bestuurlijke toplaag. De patri-

otse redactie van de Bibliotheek ging met de hatelijke redeneertrant van Hanewin-

kel opvallend ver mee. Uit de wijze waarop men zijn werk recenseerde, blijkt dat

de redactie over de katholieken als loyale vaderlanders rond 1800 inmiddels zeer

pessimistisch was gestemd en – anders dan de Letteroefeningen – niet alleen in mo-

rele, maar ook in concreet politieke zin. 

Het belang van Reize door de Majorij van ’s-Hertogenbosch in den jaare 1798 (1799) lag

volgens de Bibliotheek in de erin vervatte ‘staatkundige aanmerkingen’. Die, zo ge-

loofde de recensent, waren geheel naar waarheid. De beschreven ‘groote domheid’

was niet alleen een probleem van de katholieken in Noord-Brabant maar van álle

katholieken in de Republiek. Dit standpunt strookt met de eerder aangehaalde

oproep tot een beschavingsoffensief uit 1792, dat vermoedelijk uit eigen koker

kwam. Koesterde men begin jaren negentig nog de hoop dat men van de katho-

lieken met behulp van Nutsonderwijs nuttige leden van de maatschappij kon ma-

ken, nu lijkt men rekening te houden met een ronduit sinister scenario:

Ook beklaagen wij met hem [Hanewinkel] het lot der gereformeerden in

de Majorij, verfoeien met afgrijzen de vervolgzucht en haat der roomsch-

gezinden, welke daar, zederd 1795 vooral, tot vrij groote uitersten ge-

woed heeft, nog aanhoudt, en, zo zij niet van elders verhinderd wierd,

misschien op een geheele uitroeijing en verdelging van het protestanten-

dom zou uitloopen.72

De recensent hoopte van harte dat Hanewinkel zijn ‘gevoelvolle’ doelstelling zou

bereiken: verzachting van het lot der hervormden en bezieling van de katholieken

met ‘edele schaamte’ teneinde hen liefderijker en verdraagzamer tegenover an-

dersdenkenden te doen staan. Dat was tevens kritiek. In zijn beschrijvingen van

de Meijenaars en hun ‘dom bijgeloof, geweldige vervolgzucht en blijken van haat

jegens de protestanten’ was de schrijver veel te breedvoerig en eentonig. Ook ver-

moedde men dat de reizen niet echt, maar vanuit de ‘leunstoel’ waren gemaakt.

In het voorwoord van het tweede deel van de Reize (1800) diende de uitgever de re-

censent van repliek. De Bibliotheek zou ‘somtijds, op eenen onmeedoogende wijze
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meer de schrijvers en drukkers dan de werken’ zelf gispen. Van alle tijdschriften

die de Reize hadden gerecenseerd was de Bibliotheek het negatiefst geweest. In de

bespreking van het vervolgdeel wilde de criticus niet op deze zouteloze aanmer-

kingen ingaan. Wel stelde hij dat berisping op zijn plaats was wanneer een uitge-

ver of schrijver zo onbeschaamd was zijn landgenoten te misleiden en voor niets

betekenende prullen het geld uit de zak te kloppen. Dat bijgeloof en onderdruk-

king onder de katholieken veelvuldig voorkwam was boven alle twijfel verheven,

maar het hoefde niet tot vervelens toe te worden herhaald. Het was beter geweest

als de vervolgzieke en onrechtvaardige handelingen waren beschreven vanuit een

historische invalshoek op basis van harde feiten, verkregen uit gedegen onder-

zoek. Dat was objectiever dan fictionele reisbeschrijvingen. Bovendien droeg de

anonimiteit van de reisbeschrijver niet erg bij aan de betrouwbaarheid van het

werk, al dacht de recensent wel achter zijn echte naam te kunnen komen.73 Het-

zelfde oordeel velde de Bibliotheek over twee andere werken met dezelfde strek-

king, eveneens anoniem gepubliceerd, maar feitelijk ook van Hanewinkel: een

‘Schuitpraatjen’ over het ‘gedrag der roomschen’ in de Baronie van Breda en Ge-

dachten over de Meijerij van ’s Hertogenbosch en derzelver Inwoners (1801). In beide publica-

ties werden de Brabanders van een al te slechte, partijdige kant beoordeeld, maar

tegelijkertijd benadrukte de recensent opnieuw dat het geschetste beeld zeker

veel waarheid behelsde.74

Godsdienstige vooroordelen

De Bibliotheek heeft zich duidelijk niet kunnen onttrekken aan het rond 1800 steeds

verder verziekt raken van de verhoudingen tussen katholieken en protestanten;

zij droeg er zelf in zekere mate aan bij. De scherpere toon in kerkelijk-politieke za-

ken zette zich ook door in de manier waarop het tijdschrift reageerde op de gods-

dienstige geschriften van Petrus Schouten. Net als de Letteroefeningen was de Biblio-

theek over hem als toegewijd vaderlander zeer te spreken. Over zijn theologisch

werk werd men alras minder enthousiast. In de Bibliotheek verwekte Schouten als

kerkgeleerde aanvankelijk wisselende en uiteindelijk zelfs ronduit negatieve reac-

ties. Zijn in 1786 gepubliceerde prijswinnende verhandeling voor het Nut over de

bewijzen van natuur en rede voor het bestaan van God (met een ongekend hoge to-

tale oplage van vijftienduizend exemplaren), prees de Bibliotheek als een werk dat

Schouten ook bij zijn nageslacht nog roem zou bezorgen.75 Twee jaar later viel het

oordeel veel negatiever uit, getuige een bespreking van een stichtelijk kinderboek

dat Schouten in 1788 bij een Leidse uitgeverij publiceerde onder de titel Uitbreiding
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van het onderwijs der roomsch catholijke jeugd. Daarin probeerde de pastoor door de rede

ingegeven bezwaren weg te nemen tegen het leerbegrip dat brood en wijn in het

sacrament door God veranderd werden in het levend lichaam van Christus. De con-

secratie werd soms door zwakke gelovigen al te letterlijk opgevat, maar daarom

was de verplichting om aan het heilig sacrament van de offerande goddelijke eer en

aanbidding te bewijzen nog niet minder juist. De kerkelijk censor gaf er zijn goed-

keuring aan en beval het boek aan bij andersgezinden die er, mits zij het onbe-

vooroordeeld wilden lezen, uit konden leren dat het katholieke geloof  ‘op veel be-

tere gronden rust, als zij zich verbeelden’. De recensent van de Bibliotheek bleef

echter onvermurwbaar. Hoewel hij Schouten de lof van kunde en oordeel niet wil-

de ontzeggen, vond hij toch dat de pastoor de vooroordelen niet overtuigend had

weten te weerleggen. Bovendien verdedigde deze het Latijn nog steeds als kerk-

taal. Het 160 pagina’s tellende boek viel zeker niet aan te prijzen ‘als een bewijs van

de toenemende verlichting der roomschgezinden in ons vaderland’.76

Toch was er nog steeds wel waardering voor Schoutens gematigd orthodoxe

opstelling en zijn bereidheid kritisch naar zijn eigen religie te kijken. Men zag in

hem een betrouwbare graadmeter voor het verlicht-katholieke deel der natie en

bleef hem als auteur van godsdienstige en vaderlandslievende werken trouw vol-

gen. Zolang Schouten zich aan de nieuwe godsdienstige norm van redelijkheid

conformeerde, dat wil zeggen een vroomheid in afgekalfde vorm propageerde,

kon hij op positieve recensies rekenen. Zeer te spreken was de Bibliotheek bijvoor-

beeld over een brochure uit 1796, waarin Schouten zijn ‘mediteerende zielen’ op-

riep zich niet te verliezen in ‘uiterlijke oefeningen van godvruchtigheid’ en bijge-

lovigheden te verfoeien. De pastoor beschikte over een ‘zuivere morale’, naar de

recensent meende een grote zeldzaamheid binnen de katholieke geloofstraditie.

Dat Schouten binnen zijn gemeenschap op veel weerstand stuitte, pleitte voor

hem. Hij moest worden beschouwd als een medestander in de strijd tegen de al-

gehele vermindering van de godsdienstliefde.77

Schoutens polemisch spervuur van theologische legitimaties van Frans Voor-

houts overgang tot het katholicisme daarentegen stuitte bij de gereformeerde me-

dewerkers van de Bibliotheek op een muur van onbegrip. Zij verbaasden zich hoge-

lijk over het feit dat een man van ‘zooveel doorzicht en schranderheid, als den

pastor Schouten, zoo vele onbestaanbaarheden, ongerijmdheden, tegenstrijdig-

heden, en openbare ongegrondheden’ kon verdedigen.78 Waar de Bibliotheek zich

in het bijzonder aan stoorde was dat Voorhout het nodig had gevonden om in zijn

geloofsbelijdenis kritiek te uiten op Jodocus Heringa. Deze Utrechtse predikant

en vooraanstaand ideoloog van het Bataafs regime was, zoals hiervoor gemeld, in

een dank- en biddagleerrede flink uitgevaren tegen het katholicisme.79 Voorhout
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haalde de preek aan, omdat deze precies de vooroordelen bevatte die hijzelf als be-

keerling wenste af te leggen. Hij refereerde daarbij aan Heringa’s typering van het

Franse katholicisme, met bijvoeging van de gewraakte passage: ‘Stel u eens, ver-

lichte Nederlandsche christenen! een volk voor […] dat nevens eenen god, die in

de hemel woont, een god erkent, dien het in een ouwel gesloten opeet; nevens ee-

nen alwetenden richter, een plaatsbekleder op de wereld, die voor geld zonden

kwijtscheldt, vryheid tot wanbedryven geeft, zielen uit het vagevuur verlost etc.’80

In de geschriften die verschenen als reactie op de publicatie van Voorhouts geloofs-

belijdenis, kreeg Heringa unaniem bijval. Wilde de recensent van de Letteroefeningen

van de kwestie juist geen groot punt maken, zo niet zijn collega van de Bibliotheek.

Die vond de aanvallen op de predikant onnodig en zeer ongepast.81

In 1803 verbruide Schouten het echt bij de Bibliotheek.82 Het tijdschrift meen-

de dat de pastoor de ‘gemeenen man’ op de mouw probeerde te spelden dat het

stichten van de onfeilbare kerk, inclusief de vermaledijde pauselijke onfeilbaar-

heid, Jezus’ eigen idee was geweest. Ook zou Schouten de vervolging van de pro-

testanten goedkeuren op grond van de bewering, dat de ketters niet opgehangen

en verbrand waren omdat zij verkeerde leerbegrippen hadden. Niet de kerkelij-

ke, maar de wereldlijke overheid strafte hen. Alsof, naar de recensent verontwaar-

digd reageerde, de protestantse martelaars oproerkraaiers waren! Nog kwalijker

was dat Schouten met zijn ‘vleiend geschrijf’ kennelijk dacht ‘hier en daar nog

wel wat zieltjens te kunnen winnen’. Gelukkig hoefden de wapenen tegen hem

niet meer te worden opgevat, want de ‘grove doolingen der roomschgezinden’

waren reeds ruimschoots weerlegd.83

Hoewel in veel historische studies om Schouten het aura hangt van een ka-

tholiek, die onder het banier van de patriotse oppositie triomfen beleefde, blijkt

uit de Letteroefeningen en de Bibliotheek dat deze communicatiegemeenschap hem

feitelijk ternauwernood, en na 1800 zelfs helemaal niet meer, tolereerde. Een

soortgelijke ontwikkeling deed zich voor in zijn carrière bij het Nut. Na strubbe-

lingen over de te volgen godsdienstige koers – volgens Schouten was die niet al-

gemeen genoeg – zegde de eertijds bejubelde pastoor in 1789/1790 zijn lidmaat-

schap op.84 Gelet op de onder Nutsbestuurders als Van Riemsdijk circulerende

denkbeelden over de te werven katholieke leden, misschien niet echt verwonder-

lijk. De voorvechter van de katholieke emancipatie, Joachim George le Sage ten

Broek (1775-1847), zou ’t Nut later betitelen als de ‘anti-katholieke maatschap-

pij’, en stichtte in 1820 een tegenorganisatie, Rooms-catholijke maatschappij ter bevor-

dering van godsdienstige wetenschap en goede zeden voor het Koninkrijk der Nederlanden. Deze

werd drie jaar later overigens al weer verboden, omdat de overheid het initiatief

uitlegde als een bedreiging van de maatschappelijke eenheid.85
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de geuzenmentaliteit van de ‘bibliotheek’

De Vaderlandsche bibliotheek was een voortzetting van de Nederlandsche bibliotheek. In

de onderverdeling van recensies en mengelwerk leken beide sterk op elkaar. In

inhoudelijk religieus, maar vooral in politiek opzicht hadden ze echter weinig

gemeen. Het lijkt gerechtvaardigd ze als twee totaal verschillende tijdschriften te

beschouwen, al boorden beide een lezerssegment aan dat zich tot dan toe weinig

terug kon vinden in het heersende tijdschriftaanbod: het theologisch meer be-

houdende, minder hoog opgeleide deel der protestanten. Nadat Habbema in het

tweede jaar van het bestaan van de Nederlandsche bibliotheek het roer had overgeno-

men, kende het tijdschrift een strak volgehouden orthodox protestantse signa-

tuur. Over het geheel genomen lag het katholicisme bij de redactie aan de uiterste

rand van haar belangstellingsfeer. Wat zich aan de andere kant van de confessio-

nele scheidsmuur bij de katholieken afspeelde, boeide haar slechts incidenteel,

laat staan dat zij zich zoals de Letteroefeningen geroepen voelde om actief aan de cam-

pagne voor hun verlichting bij te dragen. Vanuit de actualiteit drongen er af en toe

toch katholieken op de voorgrond. Paus Clemens xiv kon niet worden genegeerd.

Dat was op zichzelf een welkome omstandigheid, want aan de hand van zijn ze-

denlessen konden zijn Nederlandse geloofsgenoten worden geprikkeld tot beter

nadenken, en de burgers in het algemeen worden behoed voor de valkuil van het

ongeloof. In de politiek beladen jaren 1780/81 bleek het tijdschrift de katholieken

in staatkundig opzicht als ‘trouwe ingezetenen’, en in godsdienstig opzicht als

‘dolende broeders’ te beschouwen. Zolang zij niet tornden aan de dominante po-

sitie van de gereformeerden, verdienden zij barmhartig mededogen. De in de Let-

teroefeningen duidelijk aanwezige motivatie om de katholieken van hun dwalend

pad af te brengen, ontbrak in de Bibliotheek nagenoeg geheel. Gelet op het feit dat

de redactie voorstander was van de handhaving van de status quo – met de katho-

lieken in de ondergeschikte rol van bijwoners – was dat waarschijnlijk omdat zij

de morele vorming van de katholieken niet zag als een voorbereidende stap rich-

ting lidmaatschap van de politieke gemeenschap.

Toen de uitgever in 1788 het doek voor Habbema liet vallen, trad een nieuwe –

eerst door Kantelaar, later door Van Hamelsveld aangevoerde – ploeg medewer-

kers aan, eveneens gereformeerd maar met geheel nieuwe politieke ideeën. Voort-

aan heette de Nederlandsche bibliotheek de Vaderlandsche bibliotheek, een weerspiegeling

van haar inlijving bij het patriotse kamp, waar het begrip vaderland, en afgeleiden

daarvan, werd gebruikt om zich te onderscheiden van de orangisten.86 Katholieken

die zich bereid toonden als gelovigen de Verlichting tot moreel ankerpunt te wil-

len nemen en die bovendien blijk gaven van patriots engagement, werden enthou-
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siast binnengehaald. Niet in de laatste plaats omdat zij tegenwicht boden aan ge-

loofsgenoten die het Oranje-regime waren toegedaan. Gehoopt werd dat men ook

de resterende meerderheid van de minder beschaafde katholieken over de streep

zou kunnen trekken. Over welke kant het op moest, liet men geen twijfel bestaan.

De in het tijdschrift gegeven voorbeelden van goed en fout spraken klare taal. In de

perceptie leek het toenemen van de Verlichting onder de katholieken een noodza-

kelijk en onomkeerbaar proces. Een kink in de kabel bleek zich te bevinden bij de

Bibliotheek-redacteurs zelf. Onder invloed van de scheiding van kerk en staat en de

oplopende politieke spanningen, die tot uiting kwamen in kwesties als de eedaf-

legging, de herverdeling van de kerkgebouwen, de toenadering tussen de verschil-

lende kerkgenootschappen en de politieke integratie van de katholieken, werd

duidelijk dat men structureel vijandig stond tegenover katholieke opponenten.

Katholieke publicisten als Petrus Schouten, L. van Rijn, Bernardus Severinus Sin-

kel en Bernardus Driessen en de anonieme opsteller van het Utrechtse dankoffer,

konden bij de redactie geen goed doen, terwijl zij haar verwantschap met open-

lijk antipapistische gereformeerde predikanten als Jodocus Heringa, Ahasverus van

den Berg en Stephanus Hanewinkel niet onder stoelen of banken stak.
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