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kloosterdwang

de laat achttiende-eeuwse populariteit 

van antimonastieke treurspelen, ca. 1770-1800

Voor zover de achttiende-eeuwse elite zich niet al in de ban van de vaderlandslief-

de had laten brengen door de spectatoriale, politieke of culturele media, kon zij

zich in de roes van nationale eigenwaarde laten meevoeren via theaterbezoek. In

het laatste kwart van de achttiende eeuw werd het toneel bij uitstek geschikt ge-

acht om ‘vaderland en vrijheidslievende denkbeelden’ op te wekken.1 Het bestuur

van de hoofdstedelijke schouwburg handelde naar deze tijdgeest: vanaf 1795 heet-

te de schouwburg ‘Amsterdamsche Nationaale Schouwburg’ om uit te drukken

dat het een instelling betrof die niet alleen openstond voor de culturele elite, maar

voor álle Nederlanders.2 Politici en verlichte opiniemakers waren zich er terdege

van bewust dat theatermakers bij machte waren om via hun voorstellingen toe-

schouwers te leren deugden en ondeugden van elkaar te onderscheiden en hen zo

de weg naar goed burgerschap te wijzen. Een voortreffelijk theaterstuk kon ‘eens-

klaps geheele zwermen van vooroordelen’ verdrijven.3 De teksten die aan de basis

lagen van het gespeelde repertoire werden meestal in druk uitgegeven. In de Letter-

oefeningen verschenen onder meer tal van besprekingen van uit het Frans vertaalde

kloosterstukken. Een speurtocht naar meer gegevens leverde de verrassende uit-

komst op dat het antimonastieke treurspel hier eind achttiende eeuw grote furo-

re maakte. Niet alleen in de vorm van tekstedities, maar ook daadwerkelijk op de

toneelvloer van kleine en grote schouwburgzalen, als opening van de toneelavond.

Twee van de meest befaamde stukken werden hier – in 1770 – zelfs eerder gespeeld

dan in Frankrijk. Het genre bleek voor deze studie een bijzonder rijke bron van

informatie. De laat achttiende-eeuwse efemere voorliefde voor Franse revolutie-

stukken met als overkoepelende thematiek het kloosterleed van paters en – voor-

al – nonnen, mag opmerkelijk heten. Ze markeerde, zo zal hieronder duidelijk

worden, een trendbreuk in de geschiedenis van het Nederlandse toneel. 
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Antipapisme in de Nederlandse toneelgeschiedenis

Klucht en blijspel, daarin zou men de satire verwachten op paapsche af-

goderijen, op de verering der heiligen, op de katholieke kerkgebruiken,

op het Spaansche volkskarakter, of iets dergelijks, maar niets daarvan.4

Dit zijn de opgeluchte woorden van H. Janssen Marijnen in een artikel gewijd aan

het toentertijd net uitgekomen vijfde deel van het naslagwerk de Geschiedenis der Ne-

derlandsche letterkunde van G. Kalff. Voor dit werk was de Leidse hoogleraar onder meer

op zoek gegaan naar voor katholieken grievende toneelliteratuur. De recensent

denkt te weten waarom: Kalff was eigenlijk zelf een antipapist en daarom verwacht-

te hij overal de effecten van ‘de spookachtige grijphand van den jezuïet’ te zien. 

Wat Kalff ook bewogen moge hebben, zijn bevindingen op toneelgebied blij-

ven overeind. Ook eigen onderzoek, onder meer op basis van de Amsterdamse to-

neelcatalogus van Van Aken en de toneelgeschiedenissen van Worp en Albach, le-

verde slechts weinig expliciete antikatholieke titels op.5 In rederijkerspelen werd

weliswaar de geestelijkheid bespot, maar ze waren niet principieel tegen het ka-

tholicisme gericht.6 Zeventiende-eeuwse stukken die meer in aanmerking komen

zijn Carel de negende anders Parysche bruyloft (1645) van Lambert van den Bosch, een van

de weinige schrijvers uit orthodoxe kring die zich op toneelgebied manifesteer-

de, en Thomas Asselijns treurspel De dood van de graaven Egmond en Hoorne, geschre-

ven als reactie op de herroeping van het Edict van Nantes in 1685. De door Van den

Bosch gekozen antipapistische invalshoek diende volgens Duits een politiek doel.

Als voorstander van de vrede met Spanje schilderde de schrijver Frankrijk af als

onbetrouwbare katholieke vijand om de calvinisten zo te overtuigen dat men met

het toch al verzwakte Spanje beter af was. Asselijn construeerde uit het verhaal

van de terechtstellingen van Egmond en Hoorne in 1568, een analogie met de ac-

tuele situatie in Frankrijk. Zoals Alva de protestanten vervolgde, beoogde Lode-

wijk xiv de vernietiging van het Franse protestantisme. Beide stukken gaan ech-

ter over de buitenlandse politiek waardoor het intern antipapistisch karakter sterk

werd afgezwakt.7 Recent kwam naar voren dat het antipapisme in de anti-Spaan-

se propaganda meestal niet tegen de Nederlandse katholieken gericht was.8 Dit zal

in toneelstukken over de Opstand mogelijk niet veel anders zijn geweest, hoewel

er tegenvoorbeelden voorhanden zijn, zoals een tweetal stukken van Maerten

Frank Besteben, Vlissinghen geus (1646) en De ’tsamensweringe Catalinae (1647).9

Voor de vroege achttiende eeuw kunnen twee uitgesproken antipapistische –

of beter: anti-jezuïetische – toneeltitels worden genoemd: De gemartelde deugd bin-

nen Thorn (1728), geschreven door Frederik Duim (1674-1754) en het in geen enke-
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le theatergeschiedenis genoemde ‘klugt-spel’ De gestrafte jesuïet of de min-sieke pater

(1732) van de onbekende Jan Sander. Net als Van den Bosch en Asselijn dramati-

seerde ook Duim een buitenlands thema. Zijn stuk was gebaseerd op het oproer

van 1724 in de Poolse stad Thorn. Het begint met relletjes tussen jezuïetische en

lutherse jongeren tijdens een katholieke processie en eindigt met drastische repre-

sailles van de jezuïeten: de openbare terechtstelling van de Thornse burgemees-

ter en andere voorname ingezetenen van de stad.10 Duims stuk werd nooit op-

gevoerd, en over een eventuele opvoering van De gestrafte Jesuïet is evenmin iets

bekend.

antimonastieke treurspelen

Uit de voorgaande paragraaf zou kunnen worden geconcludeerd dat tijdens de

Republiek antipapisme zelden in toneelvorm werd gegoten.11 Een algemene ver-

klaring daarvoor is dat in de zestiende en zeventiende eeuw, en in mindere mate

in de achttiende eeuw, van streng gereformeerde zijde voortdurend voor de af-

schaffing van het toneel werd gepleit. Toen de Amsterdamse schouwburg aan het

Leidseplein in 1772 afbrandde, werd dat door het strengste deel der protestanten

uitgelegd als de straf van God.12 Predikanten verwierpen het theater omdat het in

hun ogen een schijnwereld was, zoals de ‘roomsche poppenkast’.13 Door deze af-

wijzing leken de kerk en de schouwburg gescheiden werelden: een orthodoxe to-

neelschrijver was een contradictio in terminis, onder acteurs en publiek schitter-

den de zwaar gereformeerden door afwezigheid. Ook censuur kan een factor zijn

geweest. Zo werd in 1677 in Amsterdam bepaald dat toneelstukken over gods-

dienstige, bijbelse onderwerpen niet waren toegestaan.14 Dat verwijzingen naar de

geloofsstrijd controverse konden verwekken, bleek bijvoorbeeld naar aanleiding

van wat de eerste voorstelling had moeten worden van de in 1637 geopende

schouwburg van Amsterdam: Vondels Gysbrecht van Aemstel. Geruchten over een

vertoning van ‘superstitie van de paperije als misse en andere ceremoniën’ leidden

tot protesten van de gereformeerde kerkenraad bij de burgemeesters en de regen-

ten, met als resultaat dat het stuk pas na veranderingen in 1638 werd toegestaan.

De geïntegreerde, nogal plastische vertoning van de kloostermoorden, waarbij de

slachtoffers Gozewijn, Klaeris van Velzen en de nonnen een gruwelijke marte-

laarsdood stierven, werd tegen het einde van de achttiende eeuw volgens een bui-

tenlandse ooggetuige door de ‘goede Hollanders’ zeer vermakelijk gevonden.15

Vondel was toen inmiddels een van de meest bewonderde vaderlandse auteurs,

ondanks het aan hem klevende nadeel van zijn bekering tot het katholicisme.16
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Op grond van een algemeen aanvaard verbod ‘zaken des geloofs’ te behande-

len, zullen stukken met de specifieke bedoeling het katholicisme in een negatief

daglicht te stellen evenmin ter opvoering zijn aangeboden. Dit laat onverlet dat

in toneelstukken hier en daar antipapistische elementen aanwezig kunnen zijn.

Een enkel voorbeeld. Zo schrijft Vuyk over De Camisards (1774) van de remonstrant-

se Lucretia Wilhelmina van Merken. Het onderwerp van dit treurspel, de vervol-

ging van de hugenoten in de Cevennes na de opheffing van het Edict van Nantes,

bood uiteraard alle kans op een schot voor open doel. Van Merken liet haar kans

niet liggen. De scène waarin veldheer Villars inziet dat het tijd is vrede te sluiten

bood gelegenheid het katholicisme af te schrijven. Het was een heilloze vorm van

bijgeloof, gespeend van alle menselijkheid, ‘doof voor smeeken en vermaanen’;

een godsdienst, die baadde in het ‘bloed van deugdzaame onderdaanen’.17 Bij to-

neelstukken gebaseerd op vaderlandse stof, lijkt het of antipapistische passages

juist werden genuanceerd, of helemaal geschrapt. Dit geldt bijvoorbeeld Simon

Riviers achttiende-eeuwse bewerking van het al genoemde Opstandstuk Vlissing-

hen geus uit 1646. De episoden die Rivier wegliet, hadden betrekking op de tradi-

tionele thema’s van de katholieke leer en het verraderlijke van katholieken. Abra-

hamse, die Riviers stuk analyseerde, beschouwde het als een aanwijzing voor de

toenemende religieuze verdraagzaamheid.18 Mijns inziens bevestigt het echter al-

leen dat op dat moment de oude, op formele politieke uitsluiting gebaseerde vor-

men van papenhaat hadden afgedaan.

Hoewel antipapistische passages in verhalen die zich afspeelden in het bui-

tenland geen probleem leken, vormden toneelstukken geheel en al gericht tegen

de katholieke kerk weer het andere uiterste. Zoals hiervoor opgemerkt verraadt

zich in de fascinatie die hier gedurende de laatste drie decennia van de achttien-

de eeuw bestond voor Franse revolutiestukken een trendbreuk. In het bijzonder

treurspelen, die in Frankrijk hadden gediend om de gevestigde kerkorde te be-

strijden en waarin vooral het kloosterleven het moest ontgelden. Dat gebeurde

doorgaans volgens eenzelfde, uiterst sentimentele, formule: een goedbedoelend

(burger)meisje wordt (al dan niet na een familieruzie over een liefdeskwestie) door

haar vader tegen haar wil in het klooster achtergelaten; daar lijdt zij hevig, pleegt

aan het slot zelfmoord, of hervindt alsnog haar vrijheid. Acteurs konden breeduit

een scala aan emoties bespelen: van woede over de onvermurwbaarheid van de va-

ders en de harteloosheid van de moeder-oversten, medelijden en compassie met

de tot wanhoop gedreven meisjes, verdriet over de tragiek van hun lot, tot en met

blijdschap bij een happy end. 

De meest befaamde titels van de kloosterspelen verschenen ook in Nederland-

se vertaling, met als de belangrijkste: Ericie van Jean Gaspard Dubois-Fontenelle en
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Melanie van Jean-François la Harpe, beide uit 1768 (in Frankrijk pas in augustus

1789 gespeeld), en twee stukken uit 1791: Les Victimes cloîtrées en Fénelon, ou Les Religi-

euses de Cambrai van respectievelijk Jacques-Marie Boutet dit Monvel en Marie-Jo-

seph Chénier. 

gedwongen nonnen op de nederlandse podia

De opname van de kloosterspelen in het repertoire moet voor het Amsterdamse

schouwburgpubliek een nieuwe ervaring zijn geweest. Toch baarde het optreden

van toneelspelers in monnikspij en nonnengewaad hier geen opzien. In Frank-

rijk zelf was daar wel heel heftig op gereageerd. Dat was bijvoorbeeld het geval bij

een van de vroegste antimonastieke treurspelen: Ericie van Jean-Gaspard Dubois-

Fontenelle, dat na publicatie in 1768 onmiddellijk werd verboden. Het Ancien

Régime stond antiklerikale stukken niet toe uit vrees dat ze de gevestigde orde

ondermijnden. Richtte Ericie zich niet letterlijk op het katholicisme – het stuk

speelt in het klassieke Rome – in overdrachtelijke zin liet de thematiek niets aan

duidelijkheid te wensen over. Het drama was een felle aanklacht tegen het ge-

bruik van dwang, in privé- maar ook in geloofszaken. Ericie wordt door haar va-

der gedwongen priesteres van Vesta te worden. Zij voegt zich naar zijn wil, maar

breekt niet met haar geliefde. De minnaars die elkaar hadden weten te bereiken

via een uitgegraven onderaardse gang, worden betrapt en tot overmaat van ramp

dooft ook nog de heilige vlam die de Vestaalse maagd brandende had moeten

houden. Ericie wacht een extreem zware straf. Het vonnis, ter verhoging van het

dramatisch effect uitgesproken door haar eigen vader die net daarvoor opperpries-

ter is geworden, luidt dat zij levend moet worden begraven. Tijdens de voorberei-

dingen daarvan tracht Ericie’s geliefde haar te bevrijden. Zij weigert, stort zich op

zijn dolk, reikt hem de hand en sterft, waarop ook de minnaar zelfmoord pleegt. 

In Frankrijk bleef Ericie meer dan twintig jaar op de plank liggen. Pas in augus-

tus 1789 durfde de Comédie Française de productie aan.19 Daarentegen had men

in Nederland geen problemen met het stuk, en was het al in 1770 in première ge-

gaan. Het toneelgezelschap van Marten Corver speelde het op 9 juni van dat jaar in

de Hollandse schouwburg in Den Haag. De gebruikte tekst, Ericia of de Vestaale, was

de vertaling van de remonstrantse Margareta Geertruid De Cambon-van der Wer-

ken.20 Volgens een recensent van de Letteroefeningen was haar vertaling de beste van

de twee die in 1770 verschenen. Dit was overigens waarschijnlijk het laatste com-

pliment dat het tijdschrift de schrijfster maakte: toen zij zich ontpopte als partij-

ideologe van de orangisten was het met de liefde voor haar werk gedaan. De ande-
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re bewerking, Ericia of de Vestaalsche maagd van Gerrit van Gulik, viel bij dezelfde cri-

ticus ronduit slecht.21 Ook Van Gulik zelf was er weinig gelukkig mee, en betreur-

de in zijn voorwoord dat hij niet van De Cambons voornemen op de hoogte was ge-

weest.22 Zijn bewerking is onuitgevoerd gebleven. Dat gold ook voor een vertaling

die meer dan twintig jaar later verscheen van de hand van Abraham Louis Barbaz.

Hij erkende dat Ericia een harde aanval was op de praktijk van het afleggen van de

eeuwige, niet meer te ontbinden kloostergelofte, maar voor het Nederlandse pu-

bliek verbreedde hij de thematiek. In zijn voorwoord gaf hij aan dat een toneelstuk

iets leerzaams behelzen moet voor het volk in wiens midden dit ver-

toond word; en alhoewel, de hemel zy gedankt! de knellende roede van

den kloosterlyken dwang in ons land niet bekend is, en dat de afschuwe-

lykheid dezer overheersching ten onderwerp van dit treurspel verstrekt,

men kan, nochtans, daaruit min’ algemeenen den dwang der anderen

omtrent hunne kinderen leeren kennen; en elk vader, die, op eene tiran-

niqe wyze, zyn kroost in de neiging der liefde wederstreeft, leeren [...] in

tyds het misbruik van zyn ouderlyk gezag verfoeijen.23

Barbaz had zijn stuk aanvankelijk wel voor opvoering bestemd, maar, zo schrijft

de toneelauteur nogal vaag, ‘genoegzame redenen’ hadden hem van dat idee af-

gebracht.24 In 1799 viel hem de twijfelachtige eer te beurt te worden gepersifleerd

door Johannes Kinker. Dankzij diens vlijmscherpe vileine pen oogstte Ericia al-

leen nog applaus als ‘Kermistreurspel’.25 Deze in de Amsterdamse schouwburg in

1799 drie keer opgevoerde parodie26 is nog steeds komisch, zo niet hilarisch, voor-

al door het taalgebruik dat niet, zoals bij Barbaz hoogdravend en sentimenteel,

maar ironisch en lichtvoetig is. Als voorbeeld een passage uit het begin, waarin

de hoofdpersoon klaagt over de saaiheid van haar manloze nonnenbestaan: 

Het lanterfanten is hier ’t werk, by dag en nacht, 

’t geen doodverveelend is, vooral voor ons geslacht. 

Weet voort, wy hebben hier een groot gebrek aan mannen; 

En dit vreemdslachtig volk uit ons gemoed te bannen, is hier de hoofzaak.27

Kinker keerde zich zoals bekend tegen het sentimentalisme, met antimonastieke

kritiek had zijn Vestaalse maagd dan ook weinig te maken. Anton Reinhardt

Falck, David Jacob van Lennep en Jeronimo de Vries, de mannen achter De Arke

Noach’s (1799-1800), een spectator met een satirische inslag, kwamen niet meer bij

van het lachen. De Romeinse saus waarmee het stuk was overgoten, terwijl Ericia
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eigenlijk een achttiende-eeuws Frans meisje was, maakte het voor hen allemaal

erg ongeloofwaardig en doorzichtig. Ericia vertoonde een wel erg onromeinse af-

keer van het kloosterleven en haar vriend was overduidelijk een discipel van Vol-

taire en Rousseau. De vermetele taal die hij uitsloeg tegen de staatsgodsdienst zou

in het oude Rome beslist niet zijn getolereerd. Niet dat ook deze spectatoriale au-

teurs de neiging hadden het voor het kloosterwezen op te nemen. De Vries’ uit-

spraak over ‘vadzige monniken in morsige holen’ passeerde reeds eerder de revue.

Falck gaf in een latere periode aan veel bewondering te hebben voor de wijze waar-

op de Fransen optraden tegen het ‘monnikenwezen en […] de daarvan onafschei-

delijke toneelen van vernedering des menschelijken geestes’. Een verlichte rege-

ring had de plicht dergelijke restanten uit de Middeleeuwen op te ruimen en het

volksgeloof tegen te gaan.28 Het voornaamste bezwaar van het schrijverstrio van

De Arke Noach’s tegen Ericia was dat het een doorlopende anachronistische zonde

was tegen de antieke geschiedenis, al was dit Barbaz niet aan te rekenen. Het was

jammer voor hem, maar door Kinkers parodie waren de gebreken van zijn verta-

ling ongenadig aan het licht gebracht.29

In de Bataafse Tijd was het niet meer bon ton om Ericia in de vertaling van een

orangiste te spelen. En met Barbaz’ vertaling hoefde men na Kinkers parodie na-

tuurlijk niet meer aan te komen, al zou de toneelschrijver zelf zich later revan-

cheren. De Rotterdamse Coolsingel-schouwburg die nog in 1773 haar deuren

opende, vertoonde diverse antimonastieke stukken, maar Ericia zat daar niet bij.30

Ook in het door Henny Ruitenbeek geïnventariseerde repertoire van de Amster-

damse schouwburg voor de periode tussen 1814 en 1841 komt het stuk niet meer

voor.31 Maar men beschikte inmiddels over meer eigentijdse alternatieven.

Melanie, of de rampzalige kloosterdwang

In 1770 werd de eerste Nederlandse vertaling van Melanie, of de rampzalige klooster-

dwang gedrukt. Het oorspronkelijke stuk van La Harpe, vriend en epigoon van Vol-

taire, werd net als Ericie meteen na verschijnen door de Franse censuur verboden.

Toen het stuk in Parijs in augustus 1789 voor het eerst werd vertoond,32 was het

hier al vele malen opgevoerd. De Franse komedie in Den Haag was er in 1770 als

eerste bij met een (Franstalige) voorstelling. In 1792 speelde zij het stuk voor de

tweede en tevens laatste keer.33 De eerste schouwburgvoorstelling in de Neder-

landse vertaling was in Amsterdam op 6 mei 1776, de dertiende en laatste volgde

daar op 27 november 1792. In 1778 vond een opvoering plaats in de net geopende

schouwburg van Rotterdam, waar het stuk in totaal tien keer te zien is geweest.34
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Het decor in Rotterdam was geschilderd door Nicolaas Muys, overgeleverd dank-

zij een gravure van zijn broer Robert Muys, gemaakt naar een door zijn broer Ni-

colaas in 1776 vervaardigd ontwerp, een zogeheten ‘grauwtje’. Afgebeeld is de ne-

gende scène, die zich afspeelde in de zogenoemde ‘kloosterkamer’ tegen de

achtergrond van een gotisch decor.35 De gravure is ook waarheidsgetrouw en pro-

minent weergegeven op een huwelijksportret dat Nicolaas Muys schilderde van

zijn broer en diens vrouw Maria Nozeman. Robert staat achter zijn vrouw, een

hand rustend op haar schouder, terwijl zijn vrije hand de prent duidelijk zicht-

baar omhoog houdt. Volgens kunsthistorici had deze pose vooral met beroeps-

trots te maken. Nicolaas Muys typeerde zijn broer als graveur en gaf tegelijk een

verwijzing naar zichzelf, als de oorspronkelijke ontwerper van de prent.36

Het stramien van Melanie is vrijwel hetzelfde als dat van Ericia. Weer gaat het om

een jonge dochter die door haar vader wordt gedwongen van haar liefde voor een

man af te zien en het kloosterleven te aanvaarden. Het hele stuk bestaat uit smeek-

bedes van beurtelings de moeder, de dochter, de geliefde en zelfs de priester, om

de vader van zijn besluit af te brengen. In het vijfde bedrijf bezwijkt het meisje aan

een dodelijk gif dat zij inneemt.

De thematische verwantschap tussen Melanie en Ericia viel ook de tijdgenoten

op. Volgens de Letteroefeningen ging het in beide stukken om ‘het wraekbare van

zulk een, onder schyn van godsdienst, misbruik des vaderlyken gezachs’.37 De

overeenkomst was ook zo groot omdat de auteurs hun stof ontleenden aan het-

zelfde voorval. De zelfmoord van de non zou waar gebeurd zijn, alleen had ze geen

vergif ingenomen maar zich opgehangen.38

Het stuk werd uitgegeven door het Leidse genootschap ‘Kunst wordt door Ar-

beid verkreegen’; echter zonder naam van de vertaler. Ook Abraham Louis Barbaz

vertaalde Melanie. In het voorbericht uit 1812 keek hij op zijn eerste vertaling van

Ericia (1794) terug als op een in literair opzicht minder geslaagd project.39 Door

Kinker had hij zich in elk geval niet uit het veld laten slaan.

Duidelijk is dat vertaler Barbaz de thematiek van Ericia en Melanie in een univer-

seler richting probeerde om te buigen. De antimonastieke portee van de oorspron-

kelijke stukken ontkende hij niet, maar voor een Nederlands publiek veralgemeni-

seerde hij deze liever tot oneigenlijk gebruik van vaderlijk gezag. Ook recensenten

van de Letteroefeningen benadrukten de thematiek van vaderlijk machtsmisbruik.

Deze lezing lijkt erop te wijzen dat de stukken hier niet werden opgevat als een aan-

val op de katholieken. Als dit wel zo was geweest, dan zou de remonstrantse en la-

tere patriot Nicolaas Muys zijn prent vast niet op het huwelijksportret van zijn

broer hebben afgebeeld. De nadruk op vaderlijk gezagsmisbruik is mogelijk een

aanwijzing dat een dergelijk stuk werd beschouwd als een pleidooi voor een vrije
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partnerkeuze, hetgeen in overeenstemming zou zijn met veranderende huwelijks-

opvattingen aan het einde van de achttiende eeuw. Het verval van de Republiek zag

men onder meer terug in het toenemend aantal echtscheidingen. In het contempo-

raine debat over het gezinsleven werd gehamerd op het belang van gelukkige ech-

telieden als garantie voor stabiele gezinnen en daarmee voor een zedelijk gezonde

maatschappij.40 Dit zou verklaren waarom de vertalers en de recensenten van kloos-

terstukken geen aandacht aan het godsdienstig aspect besteedden. Toch bevatte

ook dat wel degelijk relevantie voor de Nederlanders. 

In de Frankrijk schreven de toneelschrijvers tegen zaken als dogmatisme, bij-

geloof en kerkelijk fanatisme. Kritiek gold vooral de kerkelijke gezagsdragers, om-

dat deze het geloof tot uiterlijkheden reduceerden. In de jaren zeventig leefde

hier in verlichte kring dezelfde kritiek, alleen betrof die niet in eerste instantie

het (Nederlandse) katholicisme, maar de scherpslijperij uit protestantse hoek.

Voor doopsgezinde en remonstrantse spectatorschrijvers was het om die reden

gedurende de zeventiger jaren niet ongewoon om steile protestanten als geperver-

teerde katholieken af te schilderen. De vrijzinnige sfeer van de toneelwereld maak-

te deze tot een omgeving waarin vooral protestantse dissenters goed gedijden.

Onder de hier behandelde (Nederlandse) toneelschrijvers/vertalers waren geen

gereformeerden. Zo was bijvoorbeeld De Cambon remonstrants; Barbaz verkeer-

de in dezelfde kring als de doopsgezinde Uylenbroek en leverde werk voor het ge-

nootschap kwdav dat voornamelijk uit dissenters bestond. Gelet op deze religi-

euze achtergrond zal verkapt papisme voor hen een gruwel zijn geweest. Is dit

juist, dan zouden Ericia en Melanie beide kunnen worden geïnterpreteerd als een

verdekte aanval op de hervormde kerk, met de rigide uitvoerders van de kloos-

terdwang – de onvermurwbare vaders en de intens slechte abten en abdissen – als

personificaties van dat deel van de predikanten die, met de Formulieren van Enig-

heid in de hand, onwrikbaar aan hun eigen standpunten vasthielden. Deze inter-

pretatie is zeker het overwegen waard. Maar zelfs al zou het zo zijn dat Ericia en 

Melanie door Nederlandse protestanten in het geheel niet van een specifiek anti-

papistisch etiket werden voorzien, dan nog is het duidelijk dat het getoonde lij-

den van de nonnen als gevangenen van totalitaire kloosterregimes, toeschouwers

met een protestant en verlicht wereldbeeld in de kaart speelde. Dissenterse en

vrijzinnige protestanten waren bovendien antimonastiek in hart en nieren. Dat

werd hiervoor niet alleen geconstateerd op basis van spectatoriale geschriften.

Vastgesteld werd ook dat recensies over kloosterromans en antimonastieke treur-

spelen voornamelijk verschenen in de Letteroefeningen. De eerste vrijzinnige oprich-

ters van de Bibliotheek zagen het toneel als een uitgelezen middel om ‘een gansche

natie, naar slaavernij hellende, of in laage kluisters van bedriegelijke geestelijken
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reeds geklonken, van haare uiterste vernedering’ te weerhouden.41 Het lijkt alles-

zins voorstelbaar dat de intimiteit van de donkere toneelzaal – een setting die bij

uitstek een sfeer van saamhorigheid kan creëren – bijdroeg aan de collectieve be-

leving van het sentiment dat het een groot goed was dat men niet in een katho-

liek, maar in een protestants land leefde. Dit was immers een sentiment dat ook

reisbeschrijvers voedde en eveneens doorklonk in het beeld van Holland tegen-

over de Zuidelijke Nederlanden. Anno 1798 stonden de zaken er geheel anders

voor. 

de negentiger jaren: politieke dimensie

In de jaren negentig ontstond een tweede opleving in de protestantse belangstel-

ling voor antimonastieke treurspelen. Nederlandse auteurs schreven er soms over

in hun reisbeschrijvingen. Zoals in een korte passage over een bezoek aan een

Duitse schouwburg in 1791. Johan Meerman woonde er ‘met toejuiching en veel

genoegen’ een niet nader genoemd stuk bij waarin het erom ging te tonen dat de

kloosters geen andere doelstelling hadden dan ‘de waereld te ontvolken, en scha-

delyke vooroordeelen in de gemoederen te planten’. Meerman vond het een ge-

slaagde voorstelling omdat het de mensen liet ‘lagchen’ met de ‘bygeloovige ge-

voelens’ zonder dat het omsloeg in ‘ongodsdienstigheid, of tot spotterny met het

wezentlyke deel der religie’.42 Nieuw is die nadruk op het religieus-educatieve as-

pect. Nederlandse protestanten leken in deze jaren geneigd de in de kloosterstuk-

ken verbeelde schande van vrijheidsberoving te verbinden met het begrip vrij-

heid, zowel in religieuze als in politieke zin. Het kloosterthema werd onder meer

uitgewerkt in het hier in 1790 verschenen en daadwerkelijk uitgevoerde stuk Het

klooster of karakter en opvoeding naar Le Couvent ou Les Fruits de l’education (1790) van Pier-

re Laujon.43 Duitse varianten van het kloostergenre vonden hier eveneens ingang.

In 1794 publiceerde een onbekend auteur Siegwart, een vrije toneelbewerking naar

de al ter sprake gekomen driedelige roman Siegwart. Eine Klostergeschichte uit 1776

van Johann Martin Miller, waarvan de Nederlandse vertaling in 1778-1779 uit-

kwam. Meer dan de roman tendeerde het toneelstuk naar kloosterkritiek, al zijn

de formuleringen voorzichtig gekozen, zoals blijkt uit de zinsnede: ‘een gedwon-

gen slachtoffer blyft altyd een onwillig slachtoffer; de aan den godsdienst toege-

wyde oorden zyn niet altyd de verblyfplaatsen van onschuld en deugd’.44

De meeste aandacht ging uit naar revolutiestukken gebaseerd op de situatie

in Frankrijk. Hiervan bestaat ook één origineel Nederlands voorbeeld: Elize of de

afschaffing der kloosters in Frankrijk (1790) van Johannes Cornelisz. Hazeu. Van zijn
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hand verscheen in datzelfde jaar een bundel stichtelijke liederen, de in die dagen

veelgezongen ‘Hazeuse gezangen’. Hoewel de lieddichter een protestant was,

vond hij zichzelf kennelijk geschikt genoeg om het kloosterleven van binnenuit

te beschrijven. Zijn toneelstuk begint enigszins ongebruikelijk: Elize treedt vrij-

willig tot het klooster toe. Later blijkt dat zij op dat moment ten onrechte veron-

derstelde dat haar geliefde haar voor een ander verlaten had. De gelofte valt dan

niet meer te herroepen. Elize voelt zich als een rat in de val, het zoveelste slacht-

offer van het ‘dweepziek en zielendwingend Rome’. Aan het slot volgen de verlos-

sende woorden van de Commisaris die namens de Constituante op juichende

toon de afschaffing van de kloosters proclameert: ‘Rome zal ’t geluk der aard niet

meer beroeren, gantsch Frankrijk is thans vrij, ’t erkent het menselijk recht. Het

spoort zijn burgers tot den dienst van ’t opperwezen; Maar ’t hart moet in dienst

voor dwang noch kluisters vreezen!’.45 Over opvoeringen van Elize is niets bekend.

Gerrit Paape nam het stuk zonder begeleidend commentaar op in een door hem

samengestelde verzameling van revolutionaire teksten.46 Paape was overigens ook

zelf auteur van een (onopgevoerd gebleven) antikatholiek toneelstuk. In Jozephus;

of de zegepraal des bygeloofs en der aristocratie, uit 1790, hekelde hij de kortzichtige en on-

willige houding van de door de geestelijkheid geleide Brabantse volksmassa te-

genover de hervormingen die Jozef ii op kerkelijk terrein trachtte door te voeren.

Het Brabantse volk was te zot en te dom om begrip op te brengen voor Jozefs

maatregelen die volgens Paape waren bedoeld om een einde te maken aan de on-

gebreidelde macht van de geestelijken. Zij hielden het volk opzettelijk volg-

zaam.47

Met uitzondering van Hazeu waren de in de Republiek bekende antimonas-

tieke treurspelen van buitenlandse origine. Net als bij Elize werd aan de stukken

nu een sterkere en directere politieke lading gegeven dan twintig jaar eerder. Er

was in die twee decennia dan ook veel gebeurd, zowel in Frankrijk als in Neder-

land. De bevrijding van de kloosterlingen, waarmee de stukken eindigden, corres-

pondeerde met het feitelijk door de Franse regering gevoerde antimonastieke be-

leid. In Frankrijk werd het proces van kloosteropheffing op 13 februari 1790

ingezet met een verbod op het afleggen van kloostergeloften en de instelling van

een staatspensioen voor kloosterlingen die uittraden. Na de contemplatieve ordes

werden op 17 augustus 1792 alle kloosters opgeheven.48 Via de pers was men hier

van deze gebeurtenissen ruimschoots op de hoogte. Patriotse vluchtelingen en

culturele tijdschriften berichtten erover, maar ook contemporaine Nederlandse

kranten. Op de Franse antiklerikale maatregelen reageerden de laatsten meer dan

welwillend, zelfs al waren zij oranjegezind en tegen de Revolutie.49 Hoewel de

zichzelf als vroom profilerende Nederlanders geen heil zagen in de Franse afwij-
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zing van het openbaringsgeloof, zagen velen met instemming hoe de Revolutie af-

rekende met het roomse bijgeloof.

De bekoring die de Franse kloosterstukken op Nederlanders uitoefenden, werd

behalve door de actualiteit in Frankrijk, ook door de revolutionaire gebeurtenis-

sen in eigen land gewekt, al is over de relatie tussen toneel en politiek na 1795 nog

maar weinig bekend.50 Onderzoek naar de ideologische afwegingen die aan het ge-

voerde repertoirebeleid ten grondslag lagen ontbreekt vooralsnog.51 Dat politiek

en toneel geen gescheiden werelden waren staat echter vast. Zo voerden de toneel-

spelers van de schouwburg van Amsterdam in 1795 net zo lang actie totdat het be-

houdende bestuur was afgetreden en er door de volksrepresentanten zeven nieu-

we, revolutiegezinde commissarissen waren benoemd.52 Ook tekstschrijvers waren

de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap vurig toegedaan. Barbaz bij-

voorbeeld publiceerde bij Uylenbroek niet alleen toneelbewerkingen maar als

‘burger van Nederland’ ook klinkende dichttitels als: Vaderlandsche Lierzangen, op de

Bataafsche Omwenteling, in den jare 1795 en De eendragt, aan het Bataafsche volk.53

De Revolutie van 1795 was nauwelijks een jaar oud of de politiek begon zich

al met het toneel te bemoeien. De eerstbenoemde Agent van Nationale Opvoe-

ding, J.H. van der Palm, richtte zich al in mei 1796 tot de commissarissen van de

Amsterdamse schouwburg met de vraag of er niet meer goede vaderlandse trage-

dies gespeeld konden worden. Bestuurder Samuel Wiselius antwoordde dat

slechts zeer weinig oorspronkelijk Nederlandse stukken ingericht waren ‘naar

het karakter onzer natie’, omdat in de meeste de deugden en heldendaden van

het huis van Oranje werden bezongen.54 Toneel en politiek kregen nog intensie-

ver met elkaar te maken nadat vanaf december 1798 de Agent van Nationale 

Opvoeding de commissarissen van de schouwburgen en de directeuren van de

reizende of vaste toneelgezelschappen verplichtte om vooraf goedkeuring te vra-

gen voor alle stukken die men dacht te gaan opvoeren. 

De Bataafse bestuurders beschouwden het antimonastieke genre als een ge-

schikte manier het publiek aan te sporen het goede te doen en het slechte te laten.

Hun keuze viel op De slachtoffers van kloosterdwang en Fénelon of de Kamerijksche klooster-

lingen, beide vertaald in 1796.

1796: bevrijde nonnen

Net als in Ericia en Melanie, of de rampzalige kloosterdwang bepaalde de thematiek van

bij nonnen achterlaten meisjes ook de inhoud van de twee nieuwe in 1796 ver-

taalde treurspelen. Met één verschil: de drama’s eindigden niet met zelfmoord,
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maar met de vrijlating van de kloosterlingen – precies zoals ook door de Nationa-

le Conventie in 1790 werd gedecreteerd. 

In Monvels Les Victimes cloîtrées (1791) legde niet alleen het meisje, maar ook haar

minnaar de kloostergelofte af. Net als zij verliest hij het recht op vrije wilsbeschik-

king en het recht een huwelijk te sluiten. Hij doet afstand van zijn bezit en zegt

zijn maatschappelijke ambities vaarwel. Aan het begin van het stuk wordt de on-

vrijwillig ingetreden Eugenia St. Alban gemanipuleerd door pater Laurens, de

biechtvader van haar moeder. De door lust en hebzucht gedreven dominicaan sluit

het meisje op in een ondergrondse cel om haar daar naar believen te kunnen mis-

bruiken. Het vrouwenklooster is via een geheime gang verbonden met het onder-

komen van de dominicanen. De pater aast ook nog op het vermogen van Eugenia’s

rijke geliefde, Dorval. Hij vertelt hem dat Eugenia niet meer leeft en adviseert hem

dringend tot het klooster toe te treden en zijn geld aan de kerk af te staan. De wan-

hopige jongen stemt toe. Zijn beste vriend De Francheville – burgemeester en man

van de Verlichting – probeert hem tevergeefs tegen te houden. Hoe, zo vraagt deze

de monnik in spe, ‘kunt gy aan de reden verantwoorden deze uwe zelfverlooche-

ning, dit vergeeten van de waardigheid van uw wezen, deze blinde en slaaffsche

gehoorzaamheid, [...] die gij zult zweeren aan den geweldaadigsten, den laagsten,

den onbeschaamden despoot [de paus]?’55 Een man als Dorval, welvarend, geacht,

bestemd om het vaderland te dienen, zou beter moeten weten.

Na zijn intrede komt Dorval dankzij een hem goedgezinde pater er snel ach-

ter dat hij bedrogen is, maar pater Laurens sluit ook hem op in een kerker, die, zo

blijkt later, naast die van Eugenia ligt. Ondertussen zet De Francheville een bevrij-

dingsactie op touw. Als Dorval bezig is zich een weg naar zijn verloofde te graven,

arriveert de burgervader met zijn ‘officiers der municipaliteit en nationale wach-

ten’, waarbij ook Eugenia’s berouwvolle ouders aanwezig zijn. 

De vertaling: De slachtoffers van kloosterdwang (1796) verscheen anoniem. Vermoe-

delijk is de vertaler dezelfde als de uitgever van het stuk, de doopsgezinde Pieter

Johannes Uylenbroek. Wat opvalt aan de recensie in de Letteroefeningen is dat men,

net als bij Ericia en Melanie, refereerde aan de werkelijkheid om het stuk meer ge-

wicht te geven: ‘Indien ons geheugen ons niet bedriegt, herinneren wy ons, in

vroegere dagen, een bericht in de nieuws-papieren geleezen te hebben, ’t welk

eene soortgelyke gebeurtenis voorstelde als hier ten toneele gevoerd word; ‘t geen

zeker dit stuk meer belangrijk maakt’.56 De Amsterdamse schouwburg program-

meerde het stuk tussen 1796 en 1801 in totaal elf keer.57 Was het in Rotterdam

goed voor één voorstelling, in de provincie daarentegen was het een hit. In de top-

tien van de meest opgevoerde stukken in de jaren 1788-1811 nam het met in to-

taal negen voorstellingen in 1797 de derde plaats in.58
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Nog succesvoller was Chéniers treurspel Fénelon, ou Les Religieuses de Cambrai (1791),

in Frankrijk geprezen als het beste stuk van het jaar.59 In Nederland verscheen het

onder de titel: Fénelon, of de Kameryksche kloosterlingen, en hiervan is Uylenbroek zeker

de vertaler. Weer zijn de ingrediënten: een jong meisje, misbruik van vaderlijk

gezag, gescheiden geliefden en bevrijding.

Heloïze, telg uit een voornaam geslacht en op haar zestiende in het geheim

gehuwd met D’Elmance, wordt door haar woedende vader van haar geliefde ge-

scheiden en in het klooster te Kamerijk opgeborgen. Daar bevalt zij van een doch-

ter, Amelia, die haar onmiddellijk afgenomen wordt. Het kind, elders in het

klooster ondergebracht, zal haar jeugd lang horen dat zij het product is van ‘woes-

te zinlykheid’. Als zij vijftien is en haar kloostergelofte moet afleggen, hoort zij

martelgeluiden uit een ondergrondse cel. Alras komt tot zij de ontdekking dat

het haar eigen moeder is, die daar opgesloten zit. Als de als menslievend bekend-

staande aartsbisschop van Kamerijk het klooster bezoekt, licht Amelia hem over

de gevangenschap van haar moeder in. De geestelijke, die bevriend blijkt met

D’Elmance, gelast onmiddellijk Heloïze’s vrijlating. Hij laakt de strafmethoden

van de nonnen, maar is niet minder kritisch over het gedrag van de vader. Tot de

aanwezige kloosterlingen en burgers zegt hij:

Laat u nooit zo verre in ’t kwaad verrukken, 

Daar gy, onmenschelyk, uws gelyken zoud verdrukken: uw hoogmoed, 

vaders! bare uw kinderen geen verdriet, 

En weest, uit bygeloof, hun zieltirannen niet.60

Chéniers antimonastieke kritiek doet in felheid niet onder voor die van Monvel.

Toch is Fénelon veel genuanceerder. De toneelschrijver tekende de aartsbisschop

van Kamerijk naar dezelfde, werkelijk bestaande historische figuur (1651-1715) die

al als romanschrijver, pedagoog en theoloog in de Letteroefeningen werd besproken:

Francois de Pons de Salignac de la Motte. De roem van de Franse bisschop kende

ook een politieke component. Zo was hij vermaard om zijn kritiek op Lodewijk

xiv’s absolutisme en oorlogspolitiek en om zijn verlichte pleidooien over thema’s

als vrijheid en gelijkheid, de constitutionele monarchie en de instelling van pro-

vinciale parlementen. Nederlanders moeten in het bijzonder geporteerd zijn ge-

weest van Fénelons opvatting dat de handelscentra hun welvaart dankten aan hun

pluriformiteit, openheid voor vreemdelingen en tolerantie.61 Fénelon gold kortom

als het levende bewijs dat ook zeer vrome katholieken voor de Verlichting ontvan-

kelijk konden zijn. Getuige de vele artikelen in culturele tijdschriften over bijvoor-

beeld paus Clemens xiv, vormde het inzetten van rolmodellen een beproefd mid-
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del om de katholieken te stimuleren hun geloof te ontdoen van bijgelovigheden

en zich een nieuwe, verbeterde identiteit aan te meten. Niet toevallig verscheen de

vertaling van het toneelstuk hier in 1796, het jaar waarin de gelijkberechtiging een

extra impuls gaf aan de behoefte van protestanten om katholieken moreel bij te

schaven. Het toneelstuk toonde bij uitstek het verschil tussen enerzijds het dom-

me en bijgelovige gedrag van de doorsnee katholiek of kloosterbewoner en ander-

zijds het beschaafde en verlichte optreden van een eenling, Fénelon, die het aan-

durfde tegen de formele eisen van zijn functie in met de traditie te breken en af te

gaan op zijn eigen gevoel wat moreel verantwoord was. Chénier werd door Uylen-

broek geprezen omdat hij niet alle geestelijken over één kam schoor. In Fénelon

vormde, zo meende hij, ‘de verfoeijelyke kloosterdwang’ niet slechts een ‘bloote

uitvinding’ om de katholieken ‘eene klad aan te wryven’, of in een ‘affschuwelyk

daglicht te stellen’.62 Voor de Letteroefeningen trof Uylenbroek precies de juiste toon.

De recensent prees Fénelon vanwege het verschil tussen de Kamerijkse bisschop als

‘recht-waardigen godsdienstleraar’ en ‘dier dwepers en slechthoofden, die alleen

den smaad verdienen, welken vele hedendaagsche toongevers op den gehelen

geestlyken stand willen geladen hebben’. Het tijdschrift riep Fénelon uit tot ‘een

dier schoonste stukken voor het toneel, naar de behoeften van onzen tyd uitne-

mend geschikt, en waardig om by herhaling vertoond en gezien te worden’.63 Ook

buiten de toneelwereld trok het stuk de aandacht. In 1797 stelde de rabbijn van de

vrijzinnige Nije Kille dat Fénelon kon gelden als de personificatie van verlichte to-

lerantie. Niet alleen katholieken, ook joden konden zich aangesproken voelen door

diens woorden: ‘De vryheid kommt van god; de slaverny van menschen’.64

Van Fénelon zijn in Amsterdam tussen 1796 en 1810 zeker achttien voorstellin-

gen gegeven.65 In Rotterdam vijfentwintig.66 Uit het bij de druk in 1806 opgeno-

men voorbericht van Uylenbroek bleek dat de eerste druk in 1796 binnen een half

jaar was uitverkocht. In de schouwburg van Amsterdam trok het stuk ongekend

hoge aantallen (soms vaker terugkomende) bezoekers, vooral dankzij de briljan-

te vertolking van Heloïze door de ‘veelvermogende’ toneelspeelster Johanna Cor-

nelia Wattier, de bekendste en meest gevierde actrice van dat moment. Volgens

Uylenbroek was zijn vertaling ook in de rest van het land in ‘alle openbare en zelfs

vele byzondere schouwburgen’ ten tonele gevoerd. Niet alle opvoeringen waren

even goed, maar ze werden ‘ten minste altoos met een’ grooten toeloop, verricht’.67

De Haarlemse toneelsociëteit Leerzaam Vermaak vertoonde het stuk in 1796, 1797,

1806 en 1809. Eén van de opvoeringen uit 1796 werd door de patriotten verboden,

vermoedelijk omdat deze de openbare orde dreigde te verstoren.68 Bij Uylenbroeks

overlijden in 1808 memoreerden vrienden dat het succes van Fénelon vooral de ver-

dienste van de vertaler was geweest.69 In 1813 werd het stuk (evenals De slachtoffers
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Illustratie Reinier Vinkeles bij Denis Diderot, De Kloosterling, 1798
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van kloosterdwang) getroffen door de Franse toneelcensuur, die toen ook voor Neder-

land gold. In dat jaar circuleerde een lijst met zesenvijftig Franse toneelstukken,

waarvan de opvoering, zonder opgaaf van reden, tot nader order moest worden

uitgesteld.70 In de periode tussen 1814 en 1841 behoorde Fénelon kennelijk op-

nieuw tot de langdurige succesvoorstellingen, want in de schouwburg van Am-

sterdam werd het in zeven seizoenen negen keer gespeeld.71 In Gelderland vonden

voor zover bekend nog twee voorstellingen plaats, in 1818 en in 1828. 72

1798: een toneelrel rondom Melanie

Goedkeuring van de nationale overheid werd eind negentiger jaren niet alleen

aangevraagd voor De slachtoffers van kloosterdwang en Fénelon, een enkele keer gebeur-

de dat ook voor Melanie. Als we Stephanus Hanewinkel mogen geloven, zette de

katholieke geestelijkheid van ’s-Hertogenbosch in 1798 de stadsregering onder

zware druk een lopende reeks voorstellingen van Melanie stop te zetten, hetgeen

ook gebeurde.73 De opschudding onder de priesters was volgens de dominee zeer

groot. Zij verboden hun leken, op straffe van ‘geene absolutie in de biegt te zul-

len krijgen’ naar dat ‘godloos’ spel te gaan. De voorstanders van het stuk konden

nog zo hard roepen dat het gezagsmisbruik in algemene zin betrof, voor de katho-

lieke tegenstanders was het onmiskenbaar dat deze misstand verbonden werd

met het katholicisme. Bij het protest ging het overigens niet om een schouwburg-

voorstelling: het stuk vormde één van de attracties van de jaarlijkse kermis. Vol-

gens Hanewinkel moesten de ‘toneellisten’ na het protest van de priesters de stad

verlaten. Met de volgende kermis keerden zij echter terug en verzochten de over-

wegend katholieke regering van de stad weer te mogen optreden. Dat verzoek

werd gehonoreerd, onder voorwaarde dat men geen Melanie ‘of dergelyke stuk-

ken, die tegen den roomschen godsdienst’ waren, zou vertonen. Volgens Hane-

winkel gaf deze hele gang van zaken wel aan hoe beroerd de Verlichting er in ’s-

Hertogenbosch voorstond. Over het feit dat de lokale politici hun oren naar de

geestelijkheid lieten hangen, en zelfs bepaalden dat Melanie niet meer mocht wor-

den gespeeld, toonde hij zich uitermate verbolgen:

Dit doet eene ondergeschikte regeering in ons vaderland!!!...Zij verbied

stukken die door het Uitvoerend Bewind zijn goedgekeurd, en eenen al-

gemeenen bijval vinden. En waarom verbied zij dezelve? Omdat ‘er

slechte roomsche geestelijken in ten toon gesteld worden. (Zou men ook

wel stukken verbieden, die den protestantschen leeraars bespottenden,
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en den redelijken godsdienst van Jezus belagchlijk zochten te maaken?.

Wat denkt de lezer??).74

We stuiten hier op een mooi voorbeeld van de tegenstrijdige effecten van de for-

mele gelijkstelling: een grotere mondigheid van de katholieken, maar daardoor ook

een verscherping van de conflicten. Volgens de informant was het ten tijde van de

Brabantse toneelrel hartje winter. Het Uitvoerend Bewind regeerde, het was dus in

of vlak na januari 1798, de maand waarin de radicale geesten onder de politici van

de Nationale Vergadering de al zo lang bediscussieerde eenheidsstaat door middel

van een staatsgreep doorvoerden. Ideologisch gezien voor katholieken een perfect

tijdstip de bewindvoerders te dwingen de consequenties van hun vergaande egali-

taire idealen ook praktisch vorm te geven in het toneelbeleid. Degenen die tegen de

opvoering van Melanie demonstreerden kregen hun zin, maar niet dankzij de poli-

tici in Den Haag. Het Uitvoerend Bewind keurde het stuk goed en zag het blijk-

baar niet als ongehoord provocerend. Niet verwonderlijk, de boodschap van La Har-

pe kwam overeen met die van Diderot, wiens oorspronkelijk in 1760 geschreven La

religieuse in datzelfde jaar ongecensureerd drie herdrukken beleefde. Toch bleek uit

Fénelon dat het antimonastieke treurspel inmiddels een ander, namelijk meer eman-

cipatoir, gezicht gekregen had. Weliswaar was tezelfdertijd ook De slachtoffers van kloos-

terdwang in zwang, maar dat stuk leek populairder in de provincie dan in mogelijk

wat vooruitstrevender steden als Amsterdam en Rotterdam. Vergeleken bij Fénelon

was Melanie ééndimensionaal. Zo moreel hoogstaand en onschuldig als het meisje

was, zo doctrinair, intolerant en bijgelovig was de kerkleer van Rome. Dat dit stuk

commotie veroorzaakte in Brabant lag ongetwijfeld aan het feit dat daar – zeker in

1798 – de protestants-katholieke verhoudingen meer gespannen waren dan met

name in de provincie Holland. Het verbod op Melanie was, zoals Hanewinkel schreef,

een initiatief van de Bosschenaren zelf. Het primaire doel kan de handhaving van de

openbare orde zijn geweest. Maar het ligt voor de hand dat het stadsbestuur ook

inhoudelijke bezwaren koesterde: de zittende raadsleden waren in meerderheid ka-

tholiek. Misschien speelde bij hun daad van autonomie op de achtergrond nog een

andere kwestie mee. Tot de belangrijkste complotteurs die de staatsgreep van ja-

nuari beraamden, behoorde de van origine Leidenaar Pieter Vreede. Desondanks

was hij de man die het in februari 1795 door ’s-Hertogenbosch ingediende verzoek

om namens de Meijerij toegelaten te worden tot de Staten-Generaal, om democra-

tische redenen gedwarsboomd had. Het door hem gepresenteerde uitstel, het zoge-

noemde Plan van Tussenbestuur, werd door ’s-Hertogenbosch verworpen. Toen er

uiteindelijk toch verkiezingen kwamen, riep de plaatselijke katholieke geestelijk-

heid de stemgerechtigden op geen protestantse vertegenwoordigers te kiezen, en
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viel Vreede tot zijn verontwaardiging buiten de boot.75 Tussen Vreede en de katho-

lieke Bosschenaren boterde het dus niet: was dit voor de stadsregering een extra re-

den om het toneelbesluit van het Uitvoerend Bewind naast zich neer te leggen? 

Terwijl Melanie nog in 1798 in Brabant werd opgevoerd, was dit stuk in Hol-

landse steden sinds 1792 niet meer favoriet. Waren de katholieke protesten uit

Brabant aanleiding voor Barbaz om de inhoudelijke strekking van het origineel te

maskeren door aan zijn vertaling uit 1812 een andere subtitel te geven? Hij veran-

derde ‘rampzalige kloosterdwang’ in ‘vaderlyke dwang’.76

Een voorbeeldige pastoor 

Misschien bestaat er een verbindende schakel tussen het Bossche toneelverbod en

het succes van Fénelon. Die zou kunnen worden gevonden in het ‘zedelijk toneel-

stukje met zang’ Willem en Klaartje of de voorbeeldige pastoor (1806). De schrijver Adriaan

van der Willigen (1766-1841), was een van huis uit streng gereformeerde literator,

die patriot en radicaal verlicht werd en zich later aansloot bij de vrijmetselarij. Hij

bezocht een voorstelling van Fénelon in de Franse provinciestad Bagnères en be-

schreef deze ervaring in zijn Reize door Frankrijk (1805): 

De zaal was redelijk, maar de dekoratiën en vertooners ellendig. [...].

Nooit heb ik iets slechters gezien, en het was wel een treurspel, om te

lagchen.77

Stoorde Van der Willigen zich aan de artistieke aankleding en het gebrek aan ac-

teertalent bij de spelers, de strekking van het stuk moet hem goed zijn bevallen.

Naar hij elders in zijn reisbeschrijving beweerde, was bij het ‘uitroeijen der kloos-

ters’ niet alleen Frankrijk, maar de hele mensheid gebaat.78 Frappant is, dat hij

een jaar nadat hij het stuk in Frankrijk zag, zelf een met Fénelon vergelijkbaar

personage schiep. Geen variant van een voorname bisschop – die kende men hier

immers niet – maar geheel verzonnen en aangepast aan de Hollandse maat: een

gewone pastoor. Hij voorzag hem van een voortreffelijk deugdzaam en vrede-

stichtend karakter, sinds de zestiende eeuw een novum in de Nederlandse litera-

tuur.79 Vernieuwend was het stuk ook ten opzichte van bijvoorbeeld Melanie. Het

lijkt goed mogelijk dat Van der Willigen van de Bossche commotie op de hoogte

was. Sinds hij in 1792 naar Tilburg verhuisde en daar participeerde in de patriot-

tenbeweging, was hij nauw betrokken bij de Brabantse politiek. In 1795 pleitte

hij als Plaatsvervangend Provisioneel Representant van Bataafsch Braband voor
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de erkenning van zijn provincie als zelfstandig gewest in de nieuw te vormen Ba-

taafse Republiek. Dit leverde hem bij de katholieke Tilburgenaren veel aanzien

op; in april 1795 werd hij verkozen tot schepen. Het toneelstuk schreef hij toen hij

na een driejarig verblijf in Parijs, waar hij naartoe vluchtte na de staatsgreep van

1801, weer was teruggekeerd in de Republiek.80 Hoewel hij nu woonde in Haar-

lem, is denkbaar dat hij zijn ‘voorbeeldige pastoor’ creëerde in een poging om

enig, zij het verlaat, tegenwicht te bieden tegen stukken als Melanie.81

Was Van der Willigen politiek een bondgenoot van de katholieken, een voor-

stander van het katholicisme was hij beslist niet. Eerder bleek al dat hij zich bij-

zonder stoorde aan de devotionele straatactiviteiten in Frankrijk. Hoewel Willem

en Klaartje of de voorbeeldige pastoor net als Fénelon kan worden gelezen als een eman-

cipatoir stuk, waarbij emancipatie moet worden opgevat als het zich vrijmaken

van drukkend gezag, bevestigde het tegelijkertijd bestaande vooroordelen. De

‘voorbeeldige pastoor’ was een atypische katholiek. Hij reflecteerde niet hoe Van

der Willigen dacht dat de katholieke clerus was, maar hoe deze als protestant vond

dat zij moest worden. Ook hier weer een voorbeeld van dat dwingende, paterna-

listische aspect, kern van de laat achttiende-eeuwse protestantse houding tegen-

over de katholieken, die ondanks alle goede bedoelingen zeer bevoogdend en in

feite ook antipapistisch was. De meerderheid van de katholieke geestelijken was,

zo schreef Van der Willigen in zijn Reize door Frankrijk, verwaand en losbandig. Wel-

iswaar ontmoette hij onderweg een beminnelijk, redelijk en verdraagzaam exem-

plaar, maar dergelijke eigenschappen waren volgens de reiziger voor een katho-

liek zeer uitzonderlijk. Hij geeft hiervoor een saillante verklaring: de aimabele

priester in kwestie was, hoe kan het ook anders, beïnvloed door ‘menslievende’

protestanten toen hij een tijdje in Engeland woonde.82 Tot een massale invasie

van katholieken in het theater heeft Willem en Klaartje of de voorbeeldige pastoor waar-

schijnlijk niet geleid. Op het repertoire van de Amsterdamse schouwburg tot 1814

komt de titel niet voor. 83

het theater: ‘spoorslag van alle vaderlandsche plichten’

Anders dan in Frankrijk en Duitsland was in Nederland na de Hervorming nau-

welijks tot geen sprake van een voortzetting van de kloostercultuur. De vraag is in

hoeverre voor de populariteit van de antimonastieke treurspelen een typisch Ne-

derlandse reden heeft bestaan. 

Het ligt voor de hand dat de in de toneelstukken getoonde gruwelijke conse-

quenties van gewetensdwang hier werden opgevat als een zoveelste bevestiging
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het – bij de Unie van Utrecht (1579) vastgelegde – beginsel van gewetensvrijheid te

koesteren en te handhaven. Voor de twee verschillende perioden, respectievelijk

de zeventiger en de negentiger jaren, zijn echter ook meer tijdgebonden verkla-

ringen te geven. De aanvankelijke neiging de thematiek van de stukken Ericia en

Melanie te verkorten tot (vaderlijk) gezagsmisbruik kan zowel worden uitgelegd als

passend bij de toenmalige aanvallen op protestantse orthodoxen als kritiek op de

praktijk van de opgedrongen partnerkeuze. Ook de latere stukken waren duidelijk

een statement tegen dwang. In 1796 won deze thematiek ook aan politiek belang.

De burgerlijke gelijkstelling vergrootte de behoefte aan een morele bewegwijze-

ring voor burgers in het algemeen en katholieken (en joden) in het bijzonder. Van

alle antimonastieke treurspelen was Fénelon daartoe het meest geschikt, omdat

daarin de beschuldigende vinger niet meer geheven werd naar de katholieke kerk

als geheel, maar alleen naar de uitwassen daarvan. Het stuk leende zich goed voor

de promotie van innerlijke vroomheid als burgerplicht. Hoewel men de emanci-

patie van de hele maatschappij beoogde, was Fénelon wellicht ook aantrekkelijk als

hulpmiddel om katholieken in de door protestanten gewenste richting te sturen.

Hierbij moet wel worden aangetekend dat het de vraag is of deze boodschap veel

katholieken daadwerkelijk bereikte.84 Gegevens over hun aandeel in het schouw-

burgbezoek ontbreken. Eén ding lijkt zeker: voor protestantse aanwezigen in de

toneelzalen boden de kloosterstukken een bevestiging van het eigen gelijk. 

In 1798 bleek dat het treurspel Melanie, anders dan de protestantse toneelver-

talers wilden doen geloven, wel degelijk antipapistisch kon worden opgevat. Dat

vonden althans katholieken in Brabant. Het feit dat het Bossche stadsbestuur de

door het Uitvoerend Bewind verleende toestemming voor het stuk negeerde, had

behalve met de handhaving van de openbare orde, mogelijk ook te maken met de

drang om zich tegenover Den Haag te profileren.

De ontwikkeling in de voorkeur voor antimonastieke treurspelen lijkt paral-

lel te lopen met de conjunctuur van het antipapisme zoals die werd getraceerd in

voorgaande hoofdstukken. In de zeventiger jaren vormden ze een weerspiegeling

van het toen gangbare meer symbolische gebruik van het katholicisme als tegen-

beeld om algemeen burgerlijke waarden te staven. In de negentiger jaren gaven ze

een toespitsing te zien op het onderscheid tussen goede en foute – en dus legi-

tiem uit te sluiten – katholieken. Hoewel de stukken de verwerpelijkheid van het

kloosterleven toonden, werden ze door protestantse achttiende-eeuwers niet aan-

gegrepen om flink tegen het katholicisme uit te varen. Men duidde ze in alge-

meen godsdienstige termen. Deze gematigde toon had te maken met de doelstel-

ling dat niet alleen katholieken, maar alle gelovigen – christenen en joden – er

lering uit konden trekken. Daarvan bleek al iets bij Meerman, maar later ook bij
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Adriaan Loosjes. Diens voorwoord bij de door hem in 1801 bezorgde Nederland-

se uitgave Antonia of de kloostergelofte naar August Lafontaines treurspel Antonie oder

Das Klostergeluebde (1790) stelde onomwonden: 

hoewel het morele nut van den steller [August Lafontaine], niet van eene

regelregte applicatie, in onze dagen op onze landgenoten weze mogt, de

vooroordelen in ’t stuk van de godsdienst, nog bijnaar hetzelfde zijn en

ten bederve van het heil der natie, mede werken.85

De bestrijding van godsdienstige misvattingen tot het ‘heil der natie’, daar ging

het om. De antimonastieke treurspelen werden niet alleen gewaardeerd om de

erin vervatte ideeën van de Verlichting, maar ook omdat ze aansloten bij de ide-

ologie van de vrome burger als basis van het nieuwe nationaal besef. Niet voor

niets werd het theater indertijd omschreven als de ‘spoorslag van alle vaderland-

sche plichten’.86 De kloosterspelen zijn misschien niet allemaal even bewust ten

behoeve van de verbreiding van het nationaal besef uitgegeven, zij waren voor dat

doel wel zeer geschikt. De centrale boodschap was keer op keer dat mensen elkaar

niet mochten dwingen, niet in de liefde, maar evenmin in zaken van geloof. Ge-

wetens lieten zich ook niet dwingen. De meisjes in de toneelspelen doorstonden

allerhande gruwelijke toestanden, van gedwongen intrede, eenzame opsluiting

tot en met verkrachting, maar zij bleven hun vrome opvattingen trouw. Juist

vrouwelijke personages in de titelrol gaven het pleidooi voor het vrije geweten als

het hoogste goed een extra dimensie door toeschouwers (en lezers) te suggereren

dat het republikeinse huis van de Nederlandse Maagd vele woningen kende.
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