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PETER JAN MARGRY 

'Jezu-ietenstreken' 

De attributie van bedrog en de constructie 
van mythen in het Nederland van de negen
tiende eeuw* 

In 1854 gaf de Amsterdamse uitgever Brinlanan een pamflet uit over de dood 
en verderf zaaiende cholera-epidemie die dat jaar was uitgebroken. De titelluidt: 
Cholera-Morbus door de Jezuiten naar Europa overgebragt en tot bereiking van 
hun doel in de XIX eeuw aangewend. Het was een jaar na de roemruchte Aprilbewe
ging van 1853 en de anonieme auteur van het pamflet meende zijn lezers nog 
eens ernstig te moeten waarschuwen. Hij schrijft: 

Lezers! Het doel heiligt de middelen, Ziet daar den regel, naar welken de Jezuiten zich 
gedragen. Geene zonde, geene misdaad is er uit te denken, welke de Jezuiten niet 
bedrijven. Uit krachte der door hen afgelegde gelofte van gehoorzaamheid zijn zij verpligt 
aile gruwelen uit te rigten, zoodra hun het bevel daartoe door of van wege den Generaal 
der orde wordt gegeven. 

Dit vrij willekeurige citaat brengt ons in medias res van waar dit artikel over 
gaat, namelijk de grootschalige mythevorming en confabulaties die gedurende 
de negentiende eeuw hebben plaatsgevonden over de religieuze orde van de 
Societas Jesu oftewel de jezu'ieten.1 Het citaat wijst tegelijk op de samenzwerings
theorie waarin de jezu'ieten - gezien als het kwaad dat verborgen zit onder de 
oppervlakte van het dagelijks leven - de wereld aan hun machinaties blootstellen 
en de loop van de geschiedenis bijvoorbeeld door middel van besmettelijke 
ziektes bepalen.2 De negentiende eeuw was in dat opzicht overigens niet een 
unieke periode. In de voorafgaande eeuwen sinds de oprichting (1540), het 
verbieden (1773) en het weer toelaten (1814) van de orde zijn er bij voortduring 
rabiate aanvallen op de jezuYetenorde uitgevoerd.3 En tot op heden duiken bij 
tijd en wijle de traditionele pejoratieve topoi over de orde Op.4 De mythen en 
samenzweringstheorieen van de negentiende eeuw kennen echter wel een speci
fieke vorm en functie. 
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(;cdurende de negentiende eeuw hebben achterdocht, wantrouwen en haat 
jegcns de leden van de orde groteske vormen aangenomen. Een en ander was 
gebaseerd op de missionaire, bekerings- en pastorale praktijken van de jezuleten 
en op de daarover hande!ende verhalen en publicaties van hun critici. Verhalen 
die door midde! van overdrijving en fantasie, en gevoed door een angst voor 
deze ogenschijnlijk ongrijpbare re!igieuze orde, bouwstenen werden bij het actief 
construeren van nieuwe mythes en samenzweringstheorieen over dieze!fde jezule
ten. 5 Hier wi! ik verder niet ingaan op het waarheidsgehalte van de circulerende 
verhalen en mythische concepten. We! moet worden opgemerkt dat in dit 
verband 'mythe' niet diametraal tegenover 'waarheid' staat. Bepaalde verhalen 
vinden immers voor een (klein) dee! een grond in daadwerke!ijk gebeurde zaken 
uit het verleden, maar dan houden de overeenkomsten in de rege! ook weer 
sne! op. 

In de negentiende eeuw kreeg het genre van anti-jezultische verhalen en 
publicaties nieuwe impulsen, oude thema's werden weer opgehaald en nieuwe 
aan het repertoire toegevoegd. De grotere toeganke!ijkheid tot de drukpers en 
de lagere kosten van het drukken maakten een sterke uitbreiding van het aantal 
publicaties en een vee! groter publieksbereik mogelijk. Hierdoor waren de effec
ten ervan op de samenleving meer dan evenredig groot. Ik wi! mij hier concentre
ren op de omgang met dit geconstrueerde anti-jezultische genre. Het betreft 
verhalen samengeste!d uit gegevens uit het verleden en met onderwerpen en 
verschijnse!en - bijv. epidemieen - die ogenschijnlijk geen verband met de jezule
ten hebben, maar die door de constructeurs toch in een verband worden gebracht 
met de actue!e verschijnse!en en tekenen van hun tijd. Daarmee konden ze 
worden ingezet voor de doe!en die de samenstelJers van de mythen voor ogen 
hadden. 

Een duidelijk voorbee!d was dat van de genoemde cholera asiatica, een epide
mische ziekte waarvan de werke!ijke bacteriele oorzaak pas in 1883 werd ontdekt. 
Vanwege de combinatie van de missie-activiteiten van de jezu'ieten in Azie en 
de origine van de ziekte in India, meenden protestanten een jezultisch 'cholera
systhema' vast te kunnen stelJen, waarmee de jezuleten de ziekte konden beheer
sen en in Europa introduceren. Bovendien zouden zij in staat zijn om invloed 
uit te oefenen op de gewenste locatie, de omvang en op de hevigheid van de 
ziekte. lets wat soms werd geacht afhanke!ijk te zijn van kwesties waar de 
jezuleten in het verleden mee te kampen hebben gehad. Rusland zou bijvoorbee!d 
zwaarder met cholera zijn gestraft omdat het Ignatius van Loyola niet gunstig 
gezind zou zijn geweest. Deze vergiftigings- en samenzweringstheorie werd voor 
het eerst in 1832 - ten tijde van een cholera-epidemie - in Nederland door een 
vanuit het Duits vertaald pamflet bekend gemaakt. 6 De anonieme auteur gaf 
aan dat de besmettingsachtergrond niet bij de joden gezocht moest worden, 
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zoals in een blijkbaar bestaande verhaalvariant zou zijn gepostuleerd, maar bij 
de jezuleten. Dergelijke opvattingen passen in de situatie van het Nederland, 
waar protestanten zich persoonlijk, in hun protestant-zijn en voor het protes
tantse vaderland bedreigd en aangetast voelden door een opnieuw krachtiger 
wordende andere 'ziekte', namelijk de 'roomse kerk',7 

De cholera-casus behoort tot het repertoire van veronderste!de 'jezuletenstre
ken', een genre dat in een gestructureerde vorm misdadige leugens en bedrog 
aan de orde toeschrijft. 8 Tegelijk is het ook een van de ve!e bijdragen aan de 
mythen van de moordende en de 'het doe! heiligt de middelen' bedrijvende 
paters.9 Was een jezu'ietenstreek reeds in de zeventiende eeuw het synoniem 
voor een valse, sluwe of bedrieglijke daad, ondertussen was de auteur van dit 
pamflet aI weer een flinke stap verder en suggereerde rege!rechte genocide. 10 

Het polemische arsenaal was eveneens aan het einde van de zeventiende eeuw 
tot een grotendee!s vast repertoire gevormd. II 

Het anti-jezultisme was geen gelsoleerd Nederlands onderdeel van onze kerke
lijke geschiedenis, maar een langdurig verschijnse! en een topos dat in de zeven
tiende eeuw reeds in geheel Europa tot wasdom was gekomen. Anti-jezultisme 
- en in het verlengde daarvan ook anti-papisme - is een bijzondere vorm binnen 
de anti-k1erikalistische tradities van Europa. '2 Afhanke!ijk van de interne re!i
gieuze en politieke verhoudingen en strubbelingen speelde dit gedrag bij tijd 
en wijle op, met name in Duitsland, Enge!and, Frankrijk, Nederland, Spanje 
en Zwitserland. '3 

Het anti-jezultisme ge!dt vee!aI als de hoogste trap van antiklerikalisme, 
vanwege de intensiteit en haat waarmee het werd bedreven. Het dispuut in 
Nederland deed daar weinig voor onder.'4 De betrokkenen bij deze strijd waren 
protestanten, athelsten en vooral ook katholieke renegaten of gefingeerde renega
ten. De laatsten werden opgevoerd om van binnenuit de orde ondergane ervarin
gen, gehoorde gesprekken en met stiekem ge!ezen geheime stukken en dossiers, 
de authenticiteit van hun verhalen en aanklachten te verhogen. Niet aileen de 
opgetekende teksten hadden vaak een hoog mythisch of topisch gehalte, dit 
geldt voor een dee! ook de auteurs die hun publicaties vee!aI anoniem, onder 
pseudoniem of slechts met initialen ondertekend Iieten verschijnen. 

Hoe het ook zij, de termen jezulet, jezu'itisch en jezultisme vormden gedurende 
de negentiende eeuw in toenemende mate zowe! een protestantse als een liberale 
kapstok voor aile denkbare vergrijpen en epitheta die in verband werden geacht 
te staan met aI het slechts en kwaad in de were!d, zo niet als de personificatie 
van het ultieme kwaad, als satan. '5 Het was daardoor niet aileen een religieuze 
maar evenzeer een politieke mythe. '6 

Er kunnen verschillende oorzaken voor het verschijnse! en de samenhangende 
bee!dvorming worden genoemd. In de eerste plaats het gegeven dat de jezu'ieten 
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el'll 11I1~~iollairc orde bij uitstek vormen die, vrijwel vanaf het begin van zijn 
h(.,,~(jIHII. ovcr de wereld is uitgezwermd om ongelovigen en anders-gelovigen 
mt'( dool'tastende hand te bekeren tot de katholieke kerk. Ten tweede het 
ogcnschijnlijk besloten karakter en de krachtige interne hierarchie. In de derde 
plaats de strikte verbinding met en gehoorzaamheid jegens paus en generaal van 
de orde, vastgelegd in de door Ignatius van Loyola opgestelde Constitutiones, 
allemaal aspecten die volgens buitenstaanders speciflek ten dienste zouden staan 
van de beheersing van de wereld, met alle machinaties van dien. Deze zaken 
speelden miss chien nog sterker tot de verbeelding omdat het apostolaatswerk 
van de orde niet is afgeperkt - zoals bij de andere orden - maar universeel van 
aard is en de leden van de orde daar altijd voor beschikbaar dienen te zijn. De 
'vierde gelofte' die een deel van de jezuleten aflegt, hangt daarmee samen en 
impl~c~ert een strikte gehoorzaamheid aan de paus inzake de speciale zendingen 
of mlSSles. Jezuteten zijn namelijk verplicht te gaan, daar waar de paus dat nodig 
acht voor het heil van zowel gelovigen als ongelovigen. De zogenoemde 'stille 
werkzaamheid' of heimelijkheid van de orde stimuleerde verder alleen maar de 
daarover bestaande denkbeelden en gaf tegelijk voeding aan veronderstellingen 
over hoevelen van hen er wel niet heimelijk als jezulet actief waren. Die zouden 
~mmers niet aan hun uiterlijke ordekenmerken herkenbaar zijn. Een aspect dat 
In Nederland nog een extra dimensie kreeg aangezien de wet verbood om in 
ambtsgewaad over straat te gaan. Ook het feit dat het alleen een mannenorde 
was, gefundeerd op een lange opleiding, waarbij studenten op 'onderscheidenheid 
van geest', op intelligentie, werden geselecteerd, prikkel de de beeldvorming, 

Populaire thema's waren verder de gefantaseerde tradities van de ordeslogan 
'het doel heiligt de middelen', en van de geheime regelgeving in de Monita 
secreta die tot slaafse gehoorzaamheid en zelfs moord zouden aanzetten,17 alsook 
de meer literaire verhaaltraditie van door jezuleten bedreven ontucht en seksuele 
uitspattingen. '8 Dit laatste thema was overigens in de negentiende eeuw vrijwel 
verdwenen en had plaatsgemaakt voor de toegedachte mondiaal-staatkundige 
accaperaties van de jezuleten. '9 AI deze feitelijke en toegeschreven aspecten 
brachten de jezuleten in eenzelfde positie als de vrijmetselaren en de joden, over 
wie eveneens uiteenlopende mythen en samenzweringsverhalen circuleerden. 
Groepen bovendien waarover de rooms-katholieke kerk en protestanten zelf ook 
aan een sterke verdichting hebben bijgedragen.20 Opmerkelijk is overigens dat 
er daarentegen slechts zelden kritiek is geleverd op het religieus-spirituele leven 
als zodanig van de orde. 

De sterke opleving van het anti-jezuttisme in de negentiende eeuw en de daaruit 
voortvloeiende campagnes, vervolgingen, verbanningen en verboden is terug te 
voeren op de in Europa vanuit het Verlichtingsdenken gerealiseerde of gewenste 
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scheiding van kerk en staat en de bestrijding daar weer van door de rooms
katholieke kerk. Het was een Europa-brede culture war, een religieuze en politieke 
strijd die tussen protestant, katholiek, verlicht en liberaal woedde. Van directe 
invloed waren de herwonnen kracht van de centrale kerk in Rome en de 
heroprichting in 1814 van de jezuletenorde, die tevoren in grote dele~ ~an 
Europa gedurende enkele decennia verboden was geweest. Hun. ondubbelzrnnr~e 
inzet voor het ultramontanisme gaf meer dan voldoende voedrng aan de vanUlt 
de zeventiende en achttiende eeuw sluimerende sentimenten over het gevaar 

van de jezuleten. . . .. 
Het anti-jezuttisme kreeg een eerste grote heroplevIng rn het FrankrlJk van 

de jaren twintig van de negentiende eeuw, nadat de jezuleten door Karel X 
opnieuw in het land waren toegelaten en er tussen bestuur en kerk een nauwe 
samenwerking was ontstaan. De jezuleten lagen daar voortdurend onder vu~r 
vanwege hun bemoeienis met het landsbestuur en het onderwijs. D~ juli-revoluue 
van 1830 maakte aan deze ontwikkeling een einde.21 De gebeurtenrssen maakten 
wei de andere regeringen in Europa alert en plaatsten het thema op de bestuurlijke 

of politi eke agenda. .. . 
Dit was ook in Nederland het geval, waar sinds de Franse uJd een actleve 

kloosterpolitiek werd bedreven, gericht op terugdringing van het aantal klo~sters 
respectievelijk uitsterving van de kloosterlingen. Was .het anti-jezulti~me In de 
jaren twintig en dertig in Nederland beperkt, onder Invloed van bUltenlandse 
ontwikkelingen en binnenlandse religieuze spanningen kende het hoogtepu~ten 
in 1844-1845 en 1852-1853 - een tijdvak dat misschien ook als een decennIUm 
van anti-jezultisme is op te vatten. Later, in 1872-1873, was er nag een nieuwe 
opleving onder invloed van de Duitse KulturkampJ en de effecten daarvan op 

Nederland en in het bijzonder op Limburg. 
Tegen deze achtergrond bezien luidt de vra~~ste1ling :-ran deze bi!~rage of het 

anti-jezultisme, zoals door Leroy voor FrankrlJk als unrverseel polrueke ~ythe 
onderzocht, ook een vergelijke rol, functie en betekenis in het negenuende
eeuwse Nederland heeft gehad, en zo ja, of daarbij een eigenstandig anti-jezultisch 
en anti-rooms repertoire is ontwikkeld?22 Vervolgens is het de vraag o~ een 
eventuele Nederlandse variant past in Cubitt's typologie van samenzwenngs

theorieen.23 

Anti-jezui"tisme in Nederland 

In de eerste jaren na 1814 waren er nauwelijks problemen met of g~ruchten 
over jezuleten in Nederland. Dat had mogelijk te maken met het felt dat er 
geen zelfstandige Nederlandse jeztiietenprovincie bestond, waardoor er gee~ 
duidelijk zicht was op waar zij zich mogelijk in Nederland bevonden en of ZIJ 
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sinds de opheffing van de orde hun staties in stand hadden weten te houden.24 
Pas zo'n tien jaar later, in 1825, was het koning Willem I die voor het eerst 

een concreet advies vroeg over 'de aan te wenden middelen om deselven [jezuYe
ten] uit het land te verwijderen en alzoo hunnen leerstellingen te vernietigen'. 
!iij had ondertussen kennis genomen van het feit dat er in Nederland enige 
)ezuYeten waren gevestigd en dat die in Amsterdam ook de beschikking hadden 
over een eigen kerk. 25 Nader onderzoek had ondertussen ook nog een paar 
jezuYeten in Den Haag getraceerd. Daarop verzocht Willem I de minister van 
Justitie of er maatregelen mogelijk waren om de binnen het rijk wonende 
jezuYeten daarvan te weren, aangezien de wet geen nieuwe ordestichtingen toe
~tond. 26 Vanwege de toen nieuwe anti-jezuYtische propaganda2? groeide er allengs 
m Nederland een zekere 'jesuitenphobie'. Door de benoeming van de Amster
dammer Jan Philip Roothaan tot hoogste baas van de jezui"eten, de superior 
generalis of kortweg de generaal, op 9 juli 1829 in Rome, werd dat gevoel alleen 
maar versterkt.

28 
Roothaan was misdienaar in de Krijtbergkerk aan het Singel 

geweest en had deze jezuYetenstatie tussen 1821 en 1823 minstens driemaal 
bezocht. Vanwege deze vroegere contacten kwamen op het moment dat hij tot 
generaal was verkozen, , s lands bestuurders in paraatheid. Men ging er eenvoudig
weg van uit dat hij de banden met het missiegebied Nederland weer zou aanhalen 
en de herleving van het katholicisme stimuleren.29 Deze veronderstelling werd 
nog versterkt vanwege de krachtige opbloei en de uitbreidingen die de orde 
onder zijn leiding realiseerde en waarmee hij de bijnaam 'de tweede stichter' 
- na Ignatius van Loyola - van de orde verwierf. Tegen die achtergrond werd 
de benoeming van juist een Nederlander tOt dat hoogste ambt door de Neder
landse protestanten als smaad en een offensieve daad gevoeld.30 De Amsterdamse 
politie had ondertussen in augustus 1829 informaties verkegen dat Roothaan 
van plan zou zijn om in vermomming Nederland te bezoeken en dat hij, daartoe 
in Parijs op een gunstig moment wachtende, daarom 'zijn hair ter zijde van het 
h~of~ laat aangroeien'. De minister van Justitie informeerde weer de Koning 
dIe Bmnenlandse Zaken gelastte hem nader over deze baardgroei te informeren. 
Het effect was dat de politie werd geYnstrueerd 'vreemdelingen' strikt in de 
gaten te houden. Hoe naarstig zij zich van hun taak kweten, komt naar voren 
in het door een familielid opgetekend verhaal van de toevallig in Amsterdam 
verblijvende Duitse katholieke theoloog Joseph Annegarn. Vanwege zijn uiter
lijke gelijkenis met Roothaan wist hij de politie slechts met moeite te overtuigen 
niet de gezochte jezuYetengeneraal te zijn.31 Ondertussen stond Roothaan op 
Hollandse kermissen in een ambulant wassenbeeldenkabinet als afschrikwekkend 
'monster' ten toon.32 Hij zou echter pas jaren later Nederland nog eens aandoen. 
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De stormachtige jaren rond 1845 

Dat Nederland geen geYsoleerd calvinistisch land was, kwam in de jaren veertig 
nog nadrukkelijker tot uiting. De breed Europese revolutionaire beweging van 
die jaren yond een hoogtepunt in 1848 en stond bijvoorbeeld in Zwitserland 
in direct verband met de hernieuwde toelating van jezuYeten aldaar. In protes
tants-kerkelijke en regeringskringen in Nederland keek men met veel reserve 
naar de groeiende katholieke machtsfactor in het algemeen en de devotionele 
massabewegingen in omringende landen, al dan niet in samenhang met mariale 
verschijningen of andere wonderbaarlijke gebeurtenissen. Die bewegingen ge
schiedden in de praktijk vooral in de vorm van bedevaarten, processies, volksmis
sies en andere massabijeenkomsten. Het wekte een zich breed manifesterende 
vrees op voor een verdere toe-eigening door de katholieken van de publieke 
ruimte en a fortiori van het protestantse Nederland als zodanig.33 Het leidde er 
zelfs toe dat in 1848 een processieverbod in de grondwet werd vastgelegd. De 
gouverneurs van de Koning kregen de opdracht alert te zijn. Daarom verbood 
bijvoorbeeld de gouverneur van Noord-Brabant dat zijn ingezetenen missies en 
predicaties van jezuYeten vlak over de grens met Belgie zouden bij,:"onen.34 D.: 
gouverneur van Noord-Holland berichtte daarover in 1842 aan Willem II. HI) 
zag onder de rooms-katholieke geestelijkheid 'veel werkzaamheid en beweging' 
en vervolgde: 'Wat dit te beduiden heeft, is niet bekend en wordt met een 
sluijer bedekt.'35 Een jaar later, in 1843, drong in Nederland het succes door 
van het anti-jezuYtische boek van de Franse geschiedschrijver Jules Michelet. In 
deze uiterst polemische studie werd door hem op korte termijn een zegepraal 
van het jezuYtisme voorzien, een denkbeeld dat menige Nederlandse protestant 
deed huiveren.36 De grootste binnenlandse opwinding werd in 1844 veroorzaakt 
door een dubbel-controverse over de H. Rokbedevaart van Trier, die enerzijds 
binnen de katholieke kerk zelf en anderzijds tussen katholieken en protestanten 
in Duitsland en Nederland speeldeY De 'uitstelling' van de zogenaamde H. 
Rok, de tunica die Christus zou hebben gedragen, bracht in augustus 1844 
namelijk honderdduizenden katholieken op de been. De viering was een uiterst 
succesvolle vorm van door de kerk georganiseerde vroomheid, die duidelijk 
maakte hoezeer de kerkpolitiek katholieken massaal kon mobiliseren, en daarbij 
collectieve (religieuze) emoties kon genereren. Het was een krachtige manifestatie 
van een kerkelijke devotionaliseringsstrategie, waarin de samenhang tussen maat
schappij, politiek en religie helder naar voren kwam. Het gedogen en stimuleren 
van dergelijke vormen van 'bijgeloof' was niet alleen een affront aan de protestan
ten, bovendien had de kerk zo een sterk remmende rol op het moderniseringspro
ces van de samenleving. Omdat de viering bovendien onder de demonstratieve 
en offensieve metafoor van een kruistocht - met de heilige rok als 'overwinnings-
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vaan~e!' - geschi~dde, verscherpte dit de controverse in de samenleving en de 
medIa. De daarbIJ spelende thema's van 'bekering' en het uitroeien van 'kette
rijen' lagen meer dan gevoelig. De negatieve stereotypering van het katholicisme 
beleefde er een van zijn hoogtepunten van de negentiende eeuw mee. 

De omvang van de betekenis van de ritue!en in en de discussie over 'Trier' 
brachten ~ok in Nederland grote onrust teweeg.38 De vrees groeide voor een 
doorwerking van de psycho-sociale effecten op de deelnemers van andere te 
verwachten katholieke feest- en jubelvieringen. Met andere woorden: zou de 
katholieke geest in Nederland er door belnvloed worden en zou dat kunnen 
leiden tot ee~ opwekking en mobilisering van de tot dan toe vrij inerte Neder
landse.kathoheke~ en daarmee sociale en politieke onrust veroorzaken?39 Onge
rustheld was er met zonder reden, aangezien in 1845 het vijfde eeuwfeest van 
het Amst~rdamse Sacrament van Mirake! - een van de grote middeleeuwse 
cUltussen.m Ne~erland - zou worden gevierd, een in protestantse ogen vergelijk
bare mamfestatJe van katholieke 'domperheid'. Protestants Nederland bereidde 
~ich voor op een herhaling van de strijd en onrust rond de H. Rok. De spanning 
m en om Amsterdam werd al in 1844 zichtbaar door herhaalde aanvallen via 
de me.~ia en een kleine pamflettenstrijd op het Mirakelfeest. De angst voor 
mogehJke effe~ten w~rd. nog versterkt door het optreden van de congregatie van 
de redemptofIsten dIe m Nederland omstreden volksmissies hie!d en doordat 
~e bekende en invloedrijke - en uit datzelfde Amsterdam afkomstige - redempto
fIst Bernard H~enscheid op uitnodiging in Trier predicaties had gehouden 
en er aldus een dIrecte connectie met 'Trier' was gecreeerd.40 

Naar het voorbee!d van Trier werd de Mirakelviering in Amsterdam door de 
Nederlandse katholieken aangegrepen voor een grootse viering als manifestatie 
van ee.n hernieuwd .kath~liek zelfbewustzijn en identiteit. De verspreiding van 
het mIrakelverhaal m dUlzenden exemplaren, de speciale jubilebrieven van de 
paus met aflaten en een machtiging aan de aanwezige priesters om 'geloofsbelof
ten' v~n.andersgelovigen te veranderen, hadden onder protestanten grote veront
waard~gmg ~pgewekt. Het feit dat vee! katholieken de viering zagen als een 
g?dsdIenstphcht ter vermeerdering van het kerkgezag - in protestantse bewoor
dmgen een 'ultramontaanse aanmatigirig' - versterkte het idee van een samen
zwering alleen maar, een complottheorie die ook in verband werd gebracht met 
voorstellingen over geheime jezuIeten-nerwerken. De overheid nam derhalve 
~een risico en hie!d koning Willem II voortdurend op de hoogte van de onrwikke
~mgen. D.e reg~ring deed overigens zelf ook een duit in het zakje door in die 
pren opmeuw m onderhandeling met het Vaticaan te treden over een te sluiten 
conc~rdaat. Hierdoor voelde menig protestant zich ook vanuit dat perspectief 
bedreIgd, en leek 'Rome' zijn greep op Nederland van alle kanten te versterken. 

Tegen deze achtergrond bezien is het niet verwonderlijk dat protestanten 
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naar een weermiddel zochten. Men trachtte met gelijkc IIl\lIit It' lirh,h'H ,IWlI 
ze!f (geheime) genootschappen op te richten met als taak de grodclllll' ilhhlhl hilll 
pe!ijk-politieke invloed van katholieken en jezuIeten te keren door \llldt·lhlll\I' 
aaneensluiting in het maatschappelijk leven en ondersteuning van prott:SIHIlI('1I 

in overwegend katholieke streken. In 1843 werd bijvoorbee~d het genootsdwp 
met de omineuze naam Phylacterion (= medaillon of onheIlafwerend amulet) 
opgericht. Derge!ijke gezelschappen verontrustten op hun beurt weer ~atholic
ken, die notulen van zulke vergaderingen in katholieke tijdschriften pubhceerden, 
teneinde de eigen kring inzicht in de protestantse denkbeelden en plannen te 
bieden. De contemporaine historicus De Bosch Kemper moest tot zijn onverho
len spijt constateren dat als gevolg van al deze gebeurtenissen de verwijdering 
tussen protestant en katholiek in Nederland in die jaren verder :vas toegeno~~n. 41 

De controverses beleefden in 1844-1845 een hoogtepunt ll1 het verschIJnen 
van een groot aantal anti-jesuitica, anti-papistica en boeken over het conflict 
tussen protestanten en katholieken in het algemeen. Vee! van de pa~fle~ten, 
brochures en boeken waren in eerste instantie in Duitsland of FrankrIJk Ultge
geven.42 Vonden belangrijke boeken ook onvertaald een publiek in Nederland, 
de meeste teksten werden echter ook aan Nederlandse uitgevers aangeboden. 
Het is nog niet onderzocht hoe deze precies hun weg vonden naar de u~tgevers 
en hoe deze uitgevers de juiste Nederlandse predikanten en pastoors wlsten te 
vinden om deze boeken voor het Nederlandse publiek te bewerken. De uitgaven 
werden namelijk vertaald en vaak vermeerderd en van een inleiding door de 
uitgever of vertaler voorzien, min of meer to.egesneden 0,P ~~ ~es~annen N ed~r
landse situatie. Dergelijke 'editorials' bieden mteressante ll1kiJkJes ll1 de achterhg
gende motieven. Bijvoorbee!d het boekje Jezuietenstreken uit 1853 verme!dt dat 
het doe! van de jezuIeten slechts is 'het overwe!digen der Reformatie', de vertaler 
voegt er een noot aan toe: 'Dit zou eene profetie genoemd kunnen worden 
betrekkelijk hetgeen thans in ons Vaderland voorvalt', daarbij verwijzend naar 
de actue!e Aprilbeweging.43 Een bevestiging van de roomse accaperaties meenden 
ze ook te zien in de terugkeer van openbare aflaathandel in de Nederlandse 

straten.44 
De periode rond 1853, het herste! van de bisschoppe!ijke hierarchie, de 

Aprilbeweging en de gevolgen daar weer van, kende voor Nederland een rweede 
grote opleving van aanvallen op al wat rooms, ultramontaans of jezuIet wa~.45 
De opleving lag min of meer in het verlengde van die van 1844-1 ~45 a~ngeZ1en 
sindsdien de rweespalt over de re!igie tussen protestant en kathohek met meer 
van de Nederlandse politieke agenda was verdwenen. De periode rond 1853 
was feite!ijk sterker anti-rooms en anti-ultramontaans gericht dan louter anti
jezu'itisch. Maar omdat de samenzweringstheorieen en my then daartussen slechts 
beperkt onderscheid maken of juist wezen op de onderlinge complotten, hangen 
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deze thema's hoe dan ook sterk samen. Centraal daarbij stond de Votllhe";idIIlM 
van het Vaticaan - sinds ze daartoe in 1848 via de grondwet de bcvoq;dhl;ld 
had gekregen - om de bisschoppelijke hierarchie in Nederland te heI'KIC'II{'IL 
Een protestantse anonymus stelde in 1852 een uit aaneengeregen bijbelcitatC'1l 
tekst samen die met de toegevoegde noten als een soort anti-roomse mantra 
fungeerde, ter bestrijding 'der meest in het oog lopende dwalingen der Roomsche 
kerk en meer bijzonder gerigt tegen de Societeit van }ezus'.46 De auteur had 
gemeend dit te moeten doen omdat hij de jezuleteninvloed in Nederland zag 
toenemen en 'welligt [zagl gebeuren, hetgeen onze vaderen onmogelijk waanden' 
doelend op het herstel van de bisschoppelijke hierarchie, een zaak die enkele 
maanden later inderdaad zijn beslag zou krijgen. De daadwerkelijke aankondi
ging van de oprichting van de bisdommen kwam begin 1853 echter voor 
protestants (en katholiek) Nederland toch nog zo onverwacht, dat voor het 
gevoel van vele protestanten er daadwerkelijk een gecomplotteerde overval had 
plaatsgevonden. De (groot-)protestantse volksbeweging die to en in april op gang 
kwam, was een anti-katholieke psychose die werd ondersteund en versterkt door 
de duizenden pamfletten, vlugschriften en 'vliegende blaadjes' die van de persen 
rolden. Nieuwe rabiaat-protestantse tijdschriften als De Fakkel De Protestant, 
de Tijdgenoot en Wespen vervulden een eigenstandige functie in het verder 
bevestigen van hun protestantse lezers in hun overtuiging van het bestaan van 
een algemene roomse samenzwering. De constructie van het tegenstander-type 
kreeg in die jaren min of meer concrete vorm: het betrof zowel de paus als 'de' 
jezulet. In de praktijk was het protestantse vijandbeeld echter in feite op elke 
individuele Nederlandse rooms-katholiek van toepassing. 

De betekenis van deze onrwikkelingen komt overeen met de onderdelen die 
Cubitt vaststelde voor het 'Franse' religieuze samenzweringsmodel in de negen
tiende eeuw.47 De samenzweringstheorie zoals die in Nederland gestalte kreeg, 
weerspiegelde namelijk eveneens een brede, algemene doelstelling, namelijk de 
omverwerping casu quo vernietiging van het protestantse Nederland, waarvoor 
alle denkbare methoden (bijvoorbeeld de cholera) werden ingezet. Een dergelijke 
samenzwering stond bovendien in een transnationale dan wel internationale 
context (bijvoorbeeld de relatie Amsterdam-Trier) en in samenhang met een 
streven naar werelddominantie (ambities pausdom / ultramontanisme / herstel 
hierarchie). De 'dualist function' van de gebruikte samenzweringstheorie beves
tigt en versterkt een scheiding van een samenleving in twee elkaar opponerende 
kampen.48 Dergelijke modellen of theorieen hebben meestal een reductionistisch 
karakter dat in de praktijk neerkomt op een strijd russen goed en kwaad. Dit 
sloot goed aan op de sociopolitieke situatie van het Nederland van de negentiende 
eeuw, waar sinds het ontstaan van het nieuwe koninkrijk de tegenstellingen 
russ en protestant en katholiek snel waren toegenomen. De 'Nederlandse' mythes 
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en samenzweringstheorie over de jezuleten waren in feite niet zozeer op de 
jezuleten ze!f gericht, maar vormden vooral een metafoor voor de dreiging van 
de rooms-katholieke kerk en het ultramontanisme in het algemeen. Vanuit die 
functie versterkten ze de Nederlandse (proto-)verzuiling van protestanten en 
katholieken des te meer. 

Literaire verbeelding en semiotische duiding 

Een bijzondere rol bij de bee!dvorming over en de verspreiding van denkbee!den 
over de jezuleten spee!den ook de literaire uitingen en interpretaties van het 
anti-jezultisme. Onder invloed van de Romantiek en de bloei van het genre van 
de historische roman en de heersende jezuletenfobie, was een groot publiek voor 
romans met een furieuze anti-jezultische thematiekontstaan. De in 1833 versche
nen roman De Pleegzoon van Jacob van Lennep met de daarin figurerende 
wraakzuchtige pater Eugenio, was een van de ve!e boeken in die jaren waarin 
jezuleten stereotypisch en kwaadaardig waren neergezet.49 De jaren 1844-1845 
vormden vervolgens een hoogtepunt, met boeken als Hawkstone van de Enge!s
man William Sewell en de onverbidde!ijke bestseller Le juif errant met de daarin 
figurerende gruwe!ijke pater Rodin van de populaire Franse schrijver Eugene 
Sue (1804-1857).50 Dit laatste boek was in zo'n dertig afleveringen in 1844 en 
1845 verschenen, in een oplage van 120.000 exemplaren. Het werd direct ook 
nog eens in ve!e talen vertaald en er liep bovendien een succesvolle theaterproduc
tie. Het hoek werd vrijwe! ge!ijktijdig ook in een Nederlandse vertaling op de 
markt werd gebracht. De be!angstelling was dermate groot dat twee uitgevers 
het boek in twee verschillende vertalingen aanboden. 51 Bovendien kreeg Neder
land dat jaar ook zijn eigen Sue, in de persoon van Johannes de Vries (1828-
1855), een vee!schrijver van voorname!ijk historische romans.52 Hij publiceerde 
in 1845, in het kie!zog van Sue's succes, de tweede!ige roman Der Jezuiten 
Prooi. 53 De politieke en re!igieuze motieven voor dit boek en zijn inhoud liet 
hij niet onverbloemd. Enerzijds gaf De Vries in zijn 'woord vooraf' aan dat hij 
trachtte alle overeenkomsten met Le juif errant te vermijden, anderzijds liet hij 
geen misverstand bestaan over zijn missionaire taak en zijn standvastigheid 
inzake de op de loer liggende gevaren voor de protestanrse Nederlandse natie. 
Als prozaschrijver meende hij daarin een specifieke rol te moeten vervullen. De 
in ve!e taaie studies en brochures gepubliceerde waarschuwingen tegen het zwarte 
gevaar van de jezuleten bereikten zijns inziens een te beperkt publi~k. Een groter 
dee! van de Nederlanders zou we! bereid zijn over het zwarte gevaar te lezen 
wanneer dat geschiedde in de vorm van 'het luchtig gewaad der Romans', zoals 
De Vries het formuleerde. Aan het einde van zijn inleidende woorden, wond 
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I k V lin; 1:1' verdcl' geen doekjes meer om en stelde: 'moge de Lezer door hetzelve 
V.III dt' noodzakelijkheid, der vernietiging van het Jezuitismus overtuigd 
worden'.;' 

Niet aileen in de literatuur voor volwassenen werd op deze wijze stemming 
gcmaakt; ook het protestants-christelijk kinderboek bleef er niet van gespeend. 
Een pregnant voorbeeld is een passage uit het in 1863 verschenen en meermalen 
herdrukte historieboek In Leiden en Vlaanderen van Eduard Gerdes. Een daarin 
figurerende jezu'iet werd als voigt aanschouwelijk gemaakt: 

Zijn aangezicht geleek op dat van iemand, die aan de galoppeerende tering stervende is, 
daar het niets vertoonde dan een taankleurig vel, heel strak over eenige bonken en 
beenderen getrokken. De neus was lang en havikachtig; de mond breed met zeer dunne 
Iippen; de kin bijna vierkant en zoo boven den mageren hals vooruitstekend, alsof zij 
eene rots ware over een gapende afgrond. De ooren waren buitengewoon groot en hingen 
als een paar vleeschkleurige lappen aan de zijde van het voorhoofd.55 

Met dergelijke beschrijvingen kregen protestantse kinderen reeds vroeg een 
vervormd beeld van de jeztiieten ingeprent. Het is een fysionomische typering 
die aansluit bij de populaire anti-jezuItische spotprenten uit die jaren, maar die 
haaks staat op de andere 'klassieke' anti-roomse karikatuur, namelijk die van 
de opgeblazen en domme (dorps-)pastoor. 

In de volksmond en in verspreide verhalen werd verder ook nog gespeculeeerd 
over de betekenissen van zogenaamde geheime tekens van de jezuIeten.56 Zo 
werd de orde-afkorting S.J. - voor Societas Jesu - door niet-katholieken sugges
tief anders geInterpreteerd en geInternaliseerd. In Duitsland gaf men er bijvoor
beeld de betekenis van 'schlaue Jungen' - in Nederland was dat 'slimme jongen' -
aan. Daarmee versterkte men hun imagobevestigende rol voor sluw, listig of 
gewiekst. Het door de jezuIeten toegeeigende trigram 'IHS', kreeg de semiotische 
duiding van 'Jesum Habemus Socium' (wij hebben of er is een Societeit van 
Jezus) in plaats van het gangbare 'Jhesus' of 'Jesus Hominum Salvator'.57 Derge
lijke opzettelijke attributies leidden er toe dat joodse en jezuItische conspiratie
theorieen aan elkaar verbonden raakten. Voor anderen was het namelijk een 
uitgemaakte zaak dat 's.j.' nergens anders voor stond dan 'sind Juden'. En 
daarmee kon als het ware een potentieel nog groter gevaar respectievelijk grotere 
angst, geformuleerd in twee verschillende taaie mythetradities, worden gecreeerd. 
Deze interpretaties raken precies de onuitroeibare kwestie van de met de jezuIeten 
verbonden heimelijkheid. Immers: 'Wie waren zij eigenlijk?', zo luidde weer 
een andere titel van een pamflet. Zijn ze eigenlijk wel jezuIeten, zijn het geen 
joden die onder deze katholieke dekmantel de macht willen grijpen, zo vroeg 
men zich af. 58 In die tijd geruchtmakende joodse bekeringen tot het katholicisme, 
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zoals van Alphons Ratisbonne, versterkten dergelijke opvattingen alleen maar.
59 

Het top os van 'rituele moordenaars' was daarbij regelmatig aan de hand, een 
thema dat in de geconstrueerde mythische contexten zowel aan de joden als 
aan de jezuIeten wordt toegeschreven.60 Het centrale motief achter deze vorm 
van psychologische oorlogsvoering moet worden gezocht in het oogmerk om 
onder protestanten de 'Rome-angst' te vergroten en daarmee vanuit politiek, 
bestuur en bevolking tegenkrachten te genereren, teneinde verdere rooms-katho

lieke invloed en machtsvorming te belemmeren. 
Weer een andere connectie - een die vandaag de dag weer actueel blijkt te 

zijn - werd gelegd met de islam. De lijfspreuk van de jezuIeten, onder de 
afkorting AMDG - Ad Majorem Dei Gloriam; tot meerdere glorie van God
en enkele centrale leeropvattingen van de orde waren volgens de Franse antikleri
kaal Charbonnel direct door de jezuIeten aan de Koran ontleend. Beide groepen 
billijken moord om politieke redenen en hebben slechts de vestiging van een 
theocratie voor ogen, aldus de auteur. Zoals de moslims 'onder de schijn van 
een godvruchtig leven' voortdurend actief werken aan een staatkundige samen
zwering, zo fungeerde ook de'S]' als geheim genootschap met uiteindelijk een 
staatkundig doe!.61 Door die gedeelde basis zouden beide religieuze bewegingen 

zich in parallellie als een groeiend gevaar ontwikkelen. 

KulturkampJ 

Ten tijde van de Duitse Kulturkampfin de jaren zeventig maakte Nederland 
een laatste intense opleving van anti-jezuItisme mee.62 Internationaal waren in 
1870 de religieuze verhoudingen onder druk komen te staan vanwege het 
uitroepen op het Vaticaans concilie van het dogma van de pauselijke onfeilbaar
heid en door, na de inname van Rome, de oprichting in Geneve van een zwarte 
internationale. Deze had, als tegenhanger van de socialistische internationale, 
tot doel de paus te ondersteunen in zijn claims op de wetmatigheid van de 
Heilige Stoe!. Tegelijk wijdde deze internationale zich aan het herstel van de 
invloed van de kerk op sociaal terrein door mobilisering van de katholieke 
massa's in Europa.63 Mede tegen die achtergrond kwamen in Pruisen de kerkelijke 
orden en in het bijzonder de jezuIeten onder druk te staan. Ze werden in 1872 
met liberale steun door Bismarck uitgewezen en vervolgens kwam er het gehele 
kerkelijk leven onder staatstoezicht te staan (zie afb. op p. 58). 

De daadwerkelijke binnenkomst van Duitse jezuIeten en andere religieuzen 
en de daaruit voortvloeiende vestiging van kloosters en opleidingshuizen in 
Nederland, vooral in Limburg, en de sterke groei van ultramontaanse sentimen
ten in deze katholieke provincie, deed bij Nederlandse protestanten opnieuw 
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~iep. wan~rouwen ontstaan.64 Te meer daar ondertussen de processiekwestie juist 
In dIe reglO weer hoog opspeelde en buitenlandse jezuleten zich in die discussie 
teweer st~lden met p~ocessie-apologieen. 65 Een verontrust protestant als de jurist 
L.E. Lenting voelde zich dan ook gedwongen om zijn nieuw verworven inzichten 
over deze volgende algemene katholieke samenzwering, die wederom tot doel 
zou hebben om zich van het staatsgezag meester te maken, publiek te maken.66 
Het zijn zo'n beetje de laatste publicaties van een eindigend publicitair dispuut 
en pamflette~strijd; een ideologische strijd waarin voor het eerst ook veel spot
prenten het Itcht zagen, met name in liberale tijdschriften. Daarmee ontstond 
in ~ede~land een nieuw, anti-jezultisch beeldgenre. Vrijwel alle afbeeldingen 
van JeZUleten en hun veronderstelde streken werden toen gedomineerd door 
een s~ere?type karikatuur van jezuleten zoals die in omringende landen ook 
gebrUlkellJk was: de zwartgerokte lange en onaangenaam magere jezulet met 
e~n enorme schuithoed op het hoofd. 67 Een incorrect beeld dat in het geheel 
met met de Nederlandse praktijk strookte. Binnenshuis waren jezuleten gewoon 
een lange toog of soutane tot op de grond, een priesterboord en een driepuntige 
bonnet .op het hoofd te dragen. Buitenshuis ging de pater in burgerkledij: een 
zwarte Jas me~ een ronde hoge hoed. 68 Het genoemde beeldstereotiep was op 
Franse en DUltse voorbeelden geYnspireerd. 

Anti-an#-jezuitisme 

Tegen de mythevorming rond jezuleten is in Nederland van katholieke zijde 
sl~chts .bepe~kt verz.et gekomen. Voor zover te achterhalen is er door de jezuleten 
mets dIrect In stellIng gebracht om weerwerk te leveren.69 Het is niet onwaar
schi~nlij~ ~at tegen de achtergrond van de heersende grote gevoeligheden omtrent 
het Jezult!sme en het ultramontanisme in Nederland en daarbuiten, de zich in 
Nederland opnieuw vestigende jezuIeten zich terughoudend hebben opgesteld 
en getracht he~ben om pro~ocaties of overtredingen te voorkomen. Er zijn voor 
zover bekend In de negentlende eeuw geen concrete spraakmakende conflicten 
van anti-jezultische of anti-roomse aard op lokaal niveau geweest, waarbij jezule
ten da~dwerkelijk in het geding waren, bijvoorbeeld door overtreding van het 
processieverbod, het houden van missies of andere religieuze thema's die de 
publieke ruimt~ raken en waarvan er zoveel in de negentiende eeuw zijn geweest.70 
Correspondentle van Roothaan lijkt die veronderstelling te bevestigen.71 

Het aantal ~oeken en brochures, dat door middel van een historiserend expose 
en/of ontkenmngen een vaak even fel tegenwicht trachtte te geven, is vele malen 
kleiner dan die van anti-jezultische snit. Maar ook in die gevallen ging het 
meestal om vertaalde geschriften uit Duitsland, Engeland of Frankrijk. Er ver-
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schenen apologetische uitgaven die bestemd waren voor 'waarheidlievende land
genooten' of omdat 'men de leugen staande houdt'.72 De katholieke uitgever 
Van Rossum in Utrecht liet bijvoorbeeld ook een Engels boek vertalen met een 
pleidooi om voortaan aIle gezindten - protestanten, katholieken, joden en jezuIe
ten - hun vrijheid te gunnen.73 

Weliswaar kregen de jezuleten onverwacht nog enige bijval van de om pragma
tische redenen tot het katholicisme bekeerde Eduard Douwes Dekker. Hij was 
echter uiteindelijk ook maar een eenling. In een van zijn brieven leverde Multatuli 
kritiek op de Nederlandse protestanten die 'gewoon zyn te schelden op Jezuiten 
als de eeuwige voorstanders van 't kwade' en liet het volgen met zijn commentaar 
dat 'dat niet waar is'. 74 Later zou hij voor Idee 894 nog op dat thema terugkomen 
en zag de verdrijving van de jezuleten uit Duitsland, het gevolg van de Kultur
kampf, als onrechrvaardig en veronderstelde dat dat verband hield met de mythen 
die over hen de ronde deden: "t Heeft er veel van, of men die mensen vreest', 
merkte hij op, de vigerende protestantse denkbeelden en gevoelens bevestigend.75 

Soms yond tegenkritiek op een meer subtiele wijze plaats, zoals in 1851 door 
Alberdingk Thijm. Deze belangrijke katholieke schrijver en voorvechter had in 
het liberale en algemeen culturele, maar onder protestanten populaire tijdschrift 
Nederland de novelle Magdalena van Vaernewijck gepubliceerd.'6 Hij had daarin 
een pater jezuIet ten tonele gevoerd. Maar dat stoorde de lezers eigenlijk niet 
eens zozeer, wel echter de wijze waarop hij was opgevoerd. Door af te wijken 
van het vigerende archetype dat onder protestanten leefde, had Thijm in feite 
verkeerd gehandeld door de jezuleten op deze impliciete wijze in bescherming 
te nemen. Reagerend op de affaire stelde Thijm: 'Het woord Jezulet maakt de 
verstandigste mannen half gek.' En daar zat hij voor die tijd niet ver bezijden 
de waarheid. Het gegeven dat hij een jezuIet had beschreven als 'een doodgoede, 
gemoedelijke ziel' die als voorbeeldig optrad tegen maatschappelijke misstanden 
en een jonge vrouw uit de prostitutie had gered, impliceerde in feite een jezuleten
rehabilitatie die zeker niet door een katholiek in gang gezet had mogen worden.?? 
De woede werd nog groter toen Thijm zijn positie ging toelichten in een apart 
uitgegeven brochure die geheel was toegespitst op de jezuletenkwestie.78 Het 
was duidelijk dat in het toenmalige Nederland een nuancering van het jezuleten
stereotype nog niet werd geaccepteerd, niet in literaire vorm en zeker niet van 
de hand van een rooms-katholiek.79 

Hoe dan ook, het ontbreken van concrete Nederlandse kwesties of conflicten 
met jezuIeten, afgezien van een enkelliterair discours of juridische eigendoms
kwestie, betekende dat, meer nog dan in het buitenland, de weerzin tegen de 
orde bestreden werd onder de vlag van het collectivisme: 'de jezuIeten' of 'het 
jezultisme'. Een zelfstandig Nederlands genre van anti-jezultische geschriften 
hoefde dan ook nauwelijks te worden ontwikkeld. Tegen het licht van het 
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internationale karakter van de samenzweringstheorie waren de vertaalde Duitse 
en F ranse teksten afdoende. 

Ret einde van de negentiende eeuw 

Na de Kulturkampf, tegen het einde de jaren zeventig van de negentiende eeuw, 
waren zowel katholieken als protestanten de verbitterde polemiek en strijd over 
de katholieke rituelen en religieuze orden moe. De verschillende confessies 
hadden zich ondertussen in hun eigen zuil genesteld en voorlopig leek niemand 
behoefte te hebben om oude wonden open te halen en de kIassieke themata 
rond jezuleten en rituelen aan te snijden. De stereotyperingen waren naar de 
achtergrond verplaatst en daarmee leek de tijd rijp te worden voor wetenschappe
lijke reflectie. 

Het was de Groningse hoogleraar geschiedenis P.]. Blok die het taboe op het 
'j~woord' als eerste in Nederland doorbrak."o In zijn Groninger oratie had hij 
Ulteengezet dat de geschiedenis van het Nederlandse yolk in 'de ontwikkeling 
zijner maatschappelijke toestanden' moest worden bestudeerd. De betekenis van 
de jezuleten en hun 'streken' en vooral de omgang daarmee in de Nederlandse 
samenleving, kon bij een dergelijke socio-culturele benadering aansluiten. Blok 
is voor zijn onderwerp waarschijnlijk geYnspireerd door de verschijning van het 
boekJesuiten-Fabeln van de jezulet Bernhard Duhr in 1892."' Het was min of 
meer voor het eerst dat iemand op een historisch-kritische wijze trachtte de 
fabels en mythen rond de jezu"ieten te ontmantelen, al was het dan nog van 
binnenuit. Het jaar daarop, in 1893, kwam de Nederlands-Hervormde Blok 
met iets gelijksoortigs. Op een bescheiden wijze legde hij in Nederland de basis 
voor een wetenschappelijke deconstructie van de jezultenmythologie.82 Hij was 
daar zijn tijd mee vooruit, vooral ook omdat het toen zowel voor protestantse 
als katholieke wetenschappers allerminst voor de hand lag om aan dit gevoelige 
onderwerp aandacht te besteden. Kritiek bleef dan ook niet uit. En gelijk de 
katholieke Thijm veertig jaar eerder, zo werd dir keer ook Blok ervan beschuldigd 
een jezuletenvriend en -apologeet te zijn en probeerden zijn criticasters vast te 
houden aan de vertrouwde stereotypen van heimelijke samenzweerders en hui
chelachtige prelaten.83 Het directe resultaat van deze discussie was wel dat de 
Amsterdamse uitgever De Haas brood zag in een Nederlandse uitgave van Duhrs 
boek. De bewerker begint zijn 'V oorbericht' dan ook met een verwijzing naar 
de relevantie van Blok's rede. Vervolgens verklaart hij hoe in deze uitgave voor 
Nederland relevante kwesties uitgebreider worden behandeld, zoals de moord 
op .willem van Oranje en op de zaken die in andere Nederlandse uitgaven over 
de Jezuleten wordt gezegd en verklaard.84 Ook dit werk bleef niet onbestreden.85 
Deze uitgaven lijken afdoende effect te hebben gesorteerd, aangezien er sindsdien 
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binnen Nederland niet of nauwelijks meer vergelijkbare deconstruerende of 
interpreterende studies zijn verschenen, afgezien van diverse historische publica
ties van een veelallokaal karakter en geschreven door zowel ordeleden als niet 
confessioneel georienteerde onderzoekers.86 

Conclusie 

Aangezien de jezu"ieten als orde in het negentiende-eeuwse Nederland geen grote 
invloed binnen de rooms-katholieke kerk en de algemene religieuze verhoudingen 
uitoefenden, en hun aantal en zichtbaarheid beperkt waren, betekende dat er 
op basis van hun aanwezigheid of feitelijke activiteiten nauwelijks aanleidin~ 
lijkt te zijn geweest voor het doen ontstaan van anti-jezultische krachten. ZlJ 
hebben er zelfs voor gewaakt problemen te laten ontstaan om zodoende concrete 
bevestigingen van een samenzweringstheorie voor Nederland te voorkomen. Dat 
niettemin het anti-jezultisme enkele krachtige hoogtepunten heeft beleefd is 
echter vooral voortgekomen uit de langdurig gespannen en conflictueuze relatie 
tussen katholieken en protestanten. 

De groeiende emancipatie van de N ederlandse katholieken sinds het begin 
van de negentiende eeuw impliceerde tegelijk een vermindering van de protes
tantse dominantie. De sociopolitieke veranderingen die daarvan het gevolg 
waren, gaven ruimte voor de inbreng van een nieuwe Nederlandse variant van 
de theorieen over jezultische samenzweringen. In die versie werd de aantasting 
van het 'protestantse Nederland' beschouwd als een door de rooms-katholieke 
kerk vanuit het Vaticaan georkestreerde samenzwering. De hernieuwde missio
nair-ultramontaanse kracht van zowel de paus als de heropgerichte jezuIeten en 
in de praktijk de toenemende manifestatie van de Nederlandse katholieken, 
vormden voor protestants Nederland de bevestiging van deze theorie. De jezule
tenmythe functioneerde daarbij als een paradigma van de daarbij aan te wenden 
absolute kerkelijke macht en van de inzet van geheime, op hierarchie en gehoor
zaamheid gebaseerde, organisaties. Voor de operationalisering van de theorie 
werd een breed repertoire aan anti-jezultische vertogen uit het buitenland 
- voornamelijk Duitsland - geYmporteerd, die collectief als metaforisch weermid
del tegen de paus en zijn rooms-katholieke kerk in het algemeen fungeerden. 
De samenzweringstheorie en zijn samenhangende mythen geven daarmee inzicht 
in de geestelijke noden en angsten van die periode. 

Protestants Nederland wist zich de sjablonen van het anti-jezultisme, en de 
daarmee samenhangende mythen en theorieen, als onderdelen van een bredere 
typologie van samenzweringstheorieen, vanuit het buitenland effectief toe te 
eigenen om deze vervolgens in te zetten binnen een algemenere strategie van 
anti-papisme en anti-roomsgezindheid. Dit alles met als doel om binnen de 
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eige~ ~elederen een breed gedragen anti-katholieke gezindheid te realiseren. De 
duallStlSC~e of oppositionele functie van de samenzweringstheorieen deed de 
tegenstelhngen tussen protestanten en rooms-katholieken verder toenemen. Dit 
had v?~r de Nederlandse samenleving belangrijke consequenties. Het anti
kathohClsme werd een thema dat politiek en samenleving vrijwel voortdurend 
behe~r~te en was als gevolg daarvan een van de centrale thema's binnen het 
verzUlhngsp:oces. Het heeft als zodanig dat proces ook mede gei:nitieerd, ontwik
keld en gestlmuleerd.87 

Peter Jan Margry, Lijnbaansgracht 293, 1017 RM Amsterdam 
email: peter.jan.margry@meertens.knaw.nl 

Bismarck en de Jezuleten. 

J)e t'cl'tirU611.1J dcl' X,tarll'bdern(lliollaien '/t'il lJuifscitlal1l/, 

~p0o/J,rent uit het liberale tlj'dschrift Uilenspiegel, 1872, waarop Bismarck de jezui'eten en 
hun Zwarte Internationale uit Duitsland verjaagt. 
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Noten 

* Met dank aan Paul Begheyn (Amsterdam) voor zijn commctltaal'. 

Over dit thema, maar dan gesitueerd in Frankrijk, zijn vrijwel tegclijk [wee \)('1""11111"" 'lil>li<" 
verschenen: Michel Leroy, Le My the }tsuite. De Btrangera Michelet (Parijs 1992) "II (:t'ollt"y ( ;111110, 
The Jesuit Myth. Conspiracy Theory and Politics in Nineteenth-Century France (Oxfrll'll IIJ'U)i ii!' 
voor de voorafgaande periode: Sabina Pavone, Le astuzie dei Gesuiti. Le false instruziolli ugl'tlt tid!" 
Compagnia di Gesu e la polemica antigesuita nei secoli XVII e XVIII (Rome: Salerno ed., 2000). 
2 Cubitt, The Jesuit Myth (noot 1), 2. 
3 Over de geschiedenis van de orde bestaan zeer vele studies, goede zijn: D. Mitchell, The Jesuits: 
a history (London 1980), J.C.H. Aveling, The Jesuits (New York 1981), Heinz-Joachim Fischer, 
Der heilige Kampf Geschichte und Gegenwart der Jesuiten (Miinchen/Ziirich 1987), Jean Lacouture, 
}tsuites, 2 din. (Parijs 1991-1992); als algemeen naslagwerk is aan te bevelen: Charles E. O'Neill 
& Joaquin M. Dominguez (red.), Diccionario historlco de la Companla de Jesus. Biogrdfico-temdtico, 
4 din. (Rome/Madrid 2001). 
4 Ook onder wetenschappers komt dit nog voor, bijvoorbeeld in het artikel 'Godsdienst is niet 
per se anti-modern', NRC-Handelsblad van 7 oktober 2003, van hoogleraar Europese geschiedenis 
Siep Stuurman, waarin Ignatius van Loyola een 16e-eeuwse Osama Bin Laden wordt genoemd (de 
laatste is overigens zelf ondertussen ook aan mythevorming onderhevig). In de afgelopen decennia 
lijkt de conservatieve Opus Dei, eveneens een zelfstandige prelatuur bij het Vaticaan, de rol van 
de jezuYeten min of meer te hebben overgenomen. 
5 Onder mythe versta ik in dit verband een (groten-)deels ongefundeerde en deels opzettelijk in 
het leven geroepen voorstelling of beeld van de jezu"ieten en hun werkzaamheid, welke door bepaalde 
groepen in de samenleving voor waar wordt gehouden en als instrument ten behoeve van bepaalde 
doeleinden wordt ingezet. Vgl. Raoul Girardet, Mythes et mythologies politiques (Parijs 1986) 13-
14, die wijst op de verklarende en ordenende aspecten van politieke mythes die een functie vervullen 
bij het begrijpen van de 'chaos' van het tijdsgewricht en de daarmee samenhangende functie van 
(politieke) mobilisering. Zie over de betekenis van de jezuYetenmythe in Frankrijk: Leroy, Le My the 
}tsuite (noot 1), 386-386 en over de samenzweringstheorieen: Cubitt, The Jesuit Myth (noot 1), 
1-18,295-314. 
6 Hoogstbelangrijke bewijsgronden, dat de Cholera Morbus door de jezuften in Europa gebragt is, door 
hen geleid, en tot hunne oogmerken aangewend wordt (Amsterdam 1832); vertaling van Hochstwichtige 
Aufichluesse, dass die Cholera Morbus von den Jesuiten nach Europa gebracht, von ihnen geleitet und 
zu ihren Zwecken benutzt wird (Leipzig 1832). 
7 Een van de veelvuldig opduikende mythen was dat het Ignatius van Loyola de orde zou hebben 
gesticht 'tot uitroeiing van het Protestantisme', vgl.: Bernhard Duhr,fezufeten-Gruwelen (Amsterdam 

1900) 11-24. 
8 Naar het anonieme, uit het Duits vertaalde, boekJezuften en Jezuitenstreken (Amsterdam 1853); 
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bedoelingen, een bedrieger of intrigant, vgl. Woordenboek del' Nederlandsche T aal, dl. 7 (Den Haag/ 
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