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Inleiding 

 

Tussen 1723 en 1737 publiceerden twee Fransen, Jean Frederic Bernard (1680-1744) en Bernard 

Picart (1673-1733), in Amsterdam hun zevendelige magnum opus Cérémonies et coutumes 

religieuses de tous les peuples du monde. Op het titelblad stond alleen Picart als auteur vermeld, hij 

droeg zorg voor ongeveer tweehonderdvijftig gravures die aan de tekst toegevoegd waren. Picart 

genoot als graveur internationale faam. De tekst zal echter voor een belangrijk deel door zijn 

compagnon zijn opgesteld. Bernard was uitgever en maakte de publicatie financieel mogelijk. Hoewel 

Bernard zich in zijn in 1711 gepubliceerde debuut Réflexions morales, satiriques et comiques sur les 

moeurs de nôtre siècle uitsprak tegen de kapitalistische geest van de Republiek, had hij zich inmiddels 

ontpopt als een sluwe entrepreneur. Het noodzakelijke kapitaal voor deze uitgave werd namelijk 

verdiend op de Amsterdamse beurs. In 1720 profiteerde Bernard van het uiteenspatten van de 

eerste grote zeepbel in de westerse financiële geschiedenis. Hij verkocht zijn aandelen in nieuwe 

koloniale initiatieven op het hoogtepunt van hun waarde en beschikte daardoor over middelen die 

voor iedere andere uitgever niet aan de orde waren.1 

 Het boek is bijzonder om een aantal redenen. Het boek was zwaarder, groter, omvangrijker, 

uitgebreider en duurder dan vrijwel alle andere werken op de markt. Het was een enorme besteller, 

die in korte tijd in meerdere talen werd vertaald. Overal in Europa werd het werk clandestien 

bijgedrukt en ondanks de hoge prijs verkocht het in korte tijd uit. Abraham Moubach (?-1730) zorgde 

ervoor dat de eerste ieder deel korte tijd na verschijning ook in het Nederlands verkrijgbaar was, 

onder de titel Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en 

gewoontens van alle volkeren der waereldt (Hierna: Religieuze Ceremonies van de Wereld). Een 

andere bijzonderheid lag in de marketing. Het boek werd namelijk vooraf aangekondigd en slim in de 

markt gezet. Daarnaast was het boek speciaal vanwege het grote aantal gravures dat het bevatte. De 

lezer kreeg daarbij informatie zowel in tekst als in beeld voorgeschoteld. Wat het boek tenslotte echt 

bijzonder maakt, is natuurlijk de inhoud.  

 Religieuze Ceremonies van de Wereld bood de lezer een overzicht van de ceremonies en 

gebruiken van de destijds bekende religies. Als in eerdere decennia een boek over religie werd 

geschreven, dan was het vaak propaganda voor een specifieke geloofsovertuiging. Bernard en Picart 

hadden echter niet alleen de ambitie het meest volledige overzicht te bieden. Ze pretendeerden ook 

objectief geschreven te hebben en dat het boek daardoor een vergelijking bood waarbij aan iedere 

religie recht werd gedaan zonder er een te bevoordelen. Een advertentie voor de Engelse vertaling 

beschreef het boek dan ook als “opgesteld met de grootst mogelijke onpartijdigheid en zonder de 

bittere reflecties die mensen met verschillende principes veel te vaak op elkaar werpen”. Iedere 

religie verdiende een gelijke mate aan respect. Zelfs de religies van de heidense volken van de 

Nieuwe Wereld werden vergeleken met de gevestigde religies van Europa. Het is dan ook niet geheel 

verwonderlijk dat het werk, voornamelijk door de algemene inleiding, in 1738 op de Index Librorum 

Prohibitorum werd geplaatst.2  

                                                           
1
 Wijnand Mijnhardt, ‘Jean Frederic Bernard as Author and Publisher’ in: Lynn Hunt, Margaret Jacob en Wijnand 

Mijnhardt ed., Bernard Picart and the First Global Vision of Religion (Los Angeles 2010) 17-34, aldaar 26. 
2
 Lynn Hunt, Margaret Jacob en Wijnand Mijnhardt ed., Bernard Picart and the First Global Vision of Religion 

(Los Angeles 2010) 3. 
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Los hiervan werd deze exercitie door het publiek lang gewaardeerd. Tot aan het begin van de 

negentiende eeuw verschenen al dan niet aangepaste herdrukken die vaak goed verkochten. Met de 

opkomst van de academische religiewetenschap verdween het boek, immers een product van 

ambachtelijke boekverkopers en niet van premoderne wetenschappers als Rousseau (1712-1778), 

Montesquieu (1689-1755) en Voltaire (1694-1778), uit de belangstelling en daarmee uit de 

wetenschappelijke canon. Recentelijk volgde, mede onder invloed van de terugkeer van religie in het 

politieke debat, een herwaardering van het werk. In 2010 verscheen bijvoorbeeld een bundel 

artikelen over Religieuze Ceremonies van de Wereld en in hetzelfde jaar zag een monografie het licht. 

De titel van dit laatste werk is veelzeggend: The book that changed Europe.3 

 Op welke wijze veranderde het boek Europa? Volgens Hunt c.s. was het revolutionair dat 

Bernard en Picart geloof niet langer zagen als een van God gegeven absolute waarheid en in plaats 

daarvan het concept hanteerden van een aan cultuur gebonden religie. Dit verlichte denkbeeld werd, 

door de grote verspreiding van het boek, over heel Europa bekend. Religieuze Ceremonies van de 

Wereld is daarmee een van de eerste verlichte werken en had door het grote succes veel invloed.4 

 De verlichting was de afgelopen jaren inzet van wetenschappelijk debat. Het debat spitst zich 

vaak toe op de rol van religie in een samenleving en in hoeverre men de verlichting in al zijn 

verschillende vormen in een enkele definitie kan vangen. Aanjager van het debat was de stelling van 

Jonathan Israel dat de verlichting zijn ontstaan heeft in de tweede helft van de zeventiende eeuw in 

Noordwest-Europa met de Republiek als middelpunt. Hij pleit dan ook voor een herwaardering van 

Baruch Spinoza (1632-1677) en zijn kring als radicale verlichters. Hun ideeën zouden in de achttiende 

eeuw in met name Frankrijk als moderate verlichting verder worden uitgewerkt en zich over heel 

Europa verspreiden. Binnen de visie van Israel is de verlichting een unificerende, kosmopolitische 

intellectuele beweging die de eigenheden van lokale contexten te boven ging. Een internationaal 

gegeven dat dus niet gebonden was aan landsgrenzen. Spinoza en de zijnen worden hierbij 

voorgesteld als vooruitstrevende atheïstische denkers die een scheiding van Kerk en Staat 

voorstonden en daarmee de ruggengraat van de verlichting belichaamden.5  

Deze visie levert Israel kritiek op van onder andere Wijnand Mijnhardt, die meer waarde 

hecht aan nationale of specifieke omstandigheden. De condities van de Republiek waren wezenlijk 

anders dan die van veel andere Europese landen. De ideeën van Spinoza zouden, zo volgt dan, meer 

betrekking hebben op wat er specifiek in de Republiek speelde dan Israel meent. Denkers in andere 

landen waren zich bewust van deze verschillende condities, waardoor ze veel minder geneigd waren 

om oplossingen die uit de Republiek kwamen op hun eigen problemen te betrekken.6 De kernvraag is 

hoe verlicht de zeventiende- en vroege achttiende-eeuwers nu eigenlijk waren. Dit onderzoek hoopt 

aan dit debat, door de bestudering van het werk van Bernard en Picart, een bijdrage te kunnen 

leveren. 

                                                           
3
 Lynn Hunt ed., Bernard Picart and the first global vision of religion; Lynn Hunt, Margaret C. Jacob, Wijnand 

Mijnhardt, The Book that Changed Europe: Picart & Bernard’s Religious Ceremonies of the World (Cambridge, 
Londen 2010). 
4
 Hunt e.a., The Book that Changed Europe, 1-21,  296-310. 

5
 Jonathan I. Israel, Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity, 1650-1750 (Oxford 2001) 

vi-vii, 140-41; Willem Frijhoff, ‘Israel’s Verlichting herbelicht’, Bijdragen en mededelingen betreffende de 
geschiedenis der Nederlanden 123 (2008) 453-459, aldaar 454. 
6
 Wijnand Mijnhardt, ‘The Construction of Silence: Religious and Political Radicalism in Dutch History’ in: Wiep 

van Bunge ed., The Early Enlightenment in the Dutch Republic, 1650-1750. Selected Papers of a Conference held 
at the Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel 22-23 March 2001 (Leiden, Boston 2003) 231-262. 



- 5 - 
 

 Welke bijdrage zou dit kunnen zijn? Dit onderzoek betoogt dat, om meer licht te werpen op 

de vraag hoe verlicht de Republiek rond 1700 eigenlijk was, het noodzakelijk is om stil te staan bij de 

beelden van vroomheid die er bestonden. Zoals Ernestine van der Wall in The religious context 

opwerpt, is vroomheid een sleutelbegrip bij het denken over Kerk en Staat in deze periode.7 Hoewel 

het werk van Bernard en Picart hier veel aanknopingspunten voor biedt, wordt deze dimensie door 

Hunt, Jacob en Mijnhardt nauwelijks aangesneden. Bernard en Picart, zo zal in dit onderzoek duidelijk 

worden, schreven inderdaad een revolutionair werk. Waar Hunt en de haren aangeven dat het 

vernieuwende aspect vooral betrekking heeft op de grote verspreiding van de culturele benadering 

van religie, wordt hier betoogt dat het wellicht nog veel belangrijker was dat Bernard en Picart een 

beeld van vroomheid uitdroegen dat zich onderscheidde van dat van veel tijdgenoten. Religie werd 

binnen dit beeld namelijk naar de privésfeer verbannen. Om anderen van deze visie te overtuigen, 

ontwikkelden zij hierbij een andere en vernieuwende methodiek. De grote vernieuwing, zo wordt in 

dit onderzoek duidelijk, was het feit dat Bernard en Picart – in tegenstelling tot denkers die 

doorgaans als meer radicale verlichters te boek staan – moraliteit en religie compleet van elkaar 

scheidden. Hoewel ze zelf het atheïsme nooit propageerden, werd door deze vernieuwing de morele 

atheïst denkbaar.  

Om deze stellingen aannemelijk te maken wordt het boek van Bernard en Picart in de 

debatten van hun tijd geplaatst. Deze debatten gingen met name over de mate waarin vroomheid 

moest worden voorgeschreven door religie. In het volgende hoofdstuk staan we daarom eerst stil bij 

de Republiek. In wat voor land kwam Religieuze Ceremonies van de Wereld eigenlijk tot stand? We 

ontdekken dat, althans voor de deelnemers, religieuze debatten niet vrijblijvend waren. Het 

voortbestaan van het land stond namelijk op het spel, omdat religieuze conflicten steeds op de loer 

lagen. In hoofdstuk twee spitsen we ons toe op het vroomheiddebat. Het wordt duidelijk waar dit 

debat over ging, welke groepen hier aan deelnamen en welke posities er door hen werden 

ingenomen. Ook wordt gekeken hoe Bernard en Picart zich tot deze groepen verhielden. In het derde 

hoofdstuk kijken we naar de wijze waarop dit debat werd gevoerd. We zien dat iedere groep binnen 

het debat zijn eigen wijze van argumenteren had, en dat Bernard en Picart zich hier sterk 

onderscheidden. Tot slot gaan we terug naar de tekst en wordt er gekeken of er aanwijzingen te 

vinden zijn dat zij voor een bepaalde doelgroep schreven en welke boodschap ze voor deze 

doelgroep hadden. In de conclusie maken we de balans op: Hoe verlicht waren Bernard en Picart? 

Waar uitte zich dat in? En, het meest belangrijk, waarom is het beeld van vroomheid essentieel in 

debatten over religie rond 1700?  

Bij de totstandkoming van dit project heb ik van verschillende kanten hulp gekregen. Bij deze 

wil ik Jan Timmers sr., Diny Timmers, Ties Timmers, Ewoud Rohn en Pepijn Reeser bedanken voor het 

doorlezen en becommentariëren van de tekst. Voor zijn waardevolle bijdragen en zijn aanwezigheid 

als klankbord wil ik Pepijn Reeser extra bedanken, meerdere malen heeft hij mij in staat gesteld 

nauwkeuriger te reflecteren op het werk. Lieke Derks heeft me gewezen op belangrijke onderdelen 

en was altijd in staat om de angel uit problemen te halen die in mijn hoofd ontstonden door mijn 

drukke leven van werk en studie. Uiteraard wil ik graag mijn scriptiebegeleider, Wijnand Mijnhardt, 

bedanken. Na onze eerste ontmoeting wist ik meteen dat ik bij hem wilde afstuderen. Zijn creatieve 

                                                           
7
 Ernestine van der Wall, ‘The Religious Context of the Early Dutch Enlightenment: Moral Religion and Society’ 

in: Wiep van Bunge ed., The Early Enlightenment in the Dutch Republic, 1650-1750. Selected Papers of a 
Conference held at the Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel 22-23 March 2001 (Leiden, Boston 2003) 39-57, 
aldaar 57. 
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visie op onderwijs en kennis van zaken waren voor mij van onmiskenbaar belang. Zonder de 

motiverende gesprekken die we hebben gevoerd, en de ideeën die daaruit voortgekomen zijn, was 

deze scriptie niet tot stand gekomen.  

 

Nijmegen, 1 juni 2012 

Jan Timmers 
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1. De Republiek ten tijde van Bernard en Picart 

 

1.1 Instabiliteit en pluriformiteit 

 

Toen Jean Frederic Bernard in de jaren 1723 – 1737 de verschillende delen van het boek Religieuze 

Ceremonies van de Wereld in Amsterdam publiceerde, was Nederland al zo’n honderddertig jaar een 

Republiek. Deze Republiek was het gevolg van een opstand. Dit betekent dat het niet op de 

tekentafel was bedacht, maar organisch is gegroeid. Hierdoor vormde het niet alleen een staatkundig 

unicum maar ook een fijn spel van verschillende politieke actoren die elkaar in wisselende allianties 

vonden.8 Binnen de Republiek was er namelijk voortdurend sprake van veranderende 

machtsverhoudingen tussen steden, gewesten en Stadhouder wat een hoge mate van instabiliteit 

opleverde. Voor de steden van de Republiek zorgde de afzetting van de landsheer in 1581 voor een 

machtstoename. De meeste gewesten werden gedomineerd door deze vrijwel autonome steden, die 

belang hadden bij een zo versnipperd mogelijk staatsbestel. Hier tegenover stond een streven naar 

centralisatie van de stadhouders en het gewest Holland, dat bijna zestig procent van de financiële 

lasten van de staat droeg. Zij wensten de macht van de Staten Generaal uit te breidden om zo hun 

eigen invloed te vergroten. Ook binnen de steden was de politieke macht niet onbetwist. Om formele 

invloed van allerlei lokale instituties buiten de deur te houden en tegelijkertijd zo stabiel mogelijk te 

blijven, moesten stadsbesturen compromissen zoeken in lokale belangen (die voor de steeds 

wisselende meerderheid acceptabel waren). De Republiek kenmerkte zich kortom door de 

afwezigheid van een centraal gezag en door wisselende allianties en verhoudingen was instabiliteit 

aan de orde van de dag.9 

De religieuze situatie droeg ook niet bij aan de stabiliteit van de Republiek. Hier is eerder 

sprake van het tegenovergestelde. In de meeste, zo niet alle andere Europese landen was de 

gedachte van eenheid van Staat en religie een vanzelfsprekendheid. Waar de eenheid door de 

reformatie elders was verstoord, werd deze, soms met bloedige strijd, in de zeventiende eeuw zo 

goed en zo snel mogelijk hersteld. De Kerk, hetzij een katholieke of een reformatorische, verstevigde 

hierbij haar interne organisatie en versterkte de disciplinering van de gelovigen en ging daarbij een 

samenwerkingsverband aan met de politiek, wat de staatsvorming bevorderde. In de Republiek 

hadden in de jaren 1560-1609 juist meerdere geloofsrichtingen vaste voet aan de grond gekregen 

door de lange periode van reformatorische groei die er had plaatsgevonden voordat de Republiek 

was gevestigd. Van eenheid van religie en samenwerkingsverbanden met de politiek was gedurende 

deze periode geen of nauwelijks sprake.10  

Deze pluriformiteit van geloofsrichtingen was direct verbonden aan de bijzondere 

staatkundige inrichting van de Republiek en aan de Unie van Utrecht (1579).11 De steden bepaalden 

in hoge mate de besluitvorming van het gewest en de gewesten die van de generaliteit. Deze 

gelaagde en gedifferentieerde bestuursvorm, waarbinnen de steden en de gewesten grote 

                                                           
8
 Simon Groenveld e.a., De Tachtigjarige Oorlog. De Opstand in de Nederlanden (ca. 1560 – 1650) (Zutphen 

2008). 
9
 Wijnand Mijnhardt, ‘The Construction of Silence’, 247. 

10
 Willem Frijhoff en Marijke Spies, Nederlandse Cultuur in Europese Context. 1650: Bevochten Eendracht (Den 

Haag 1999) 354. 
11

 Over de Unie van Utrecht zie: S. Groenveld, Unie, Bestand, Vrede. Drie fundamentele wetten van de 
Republiek der Verenigde Nederlanden (Hilversum 2009). 
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onderlinge verschillen vertoonden in demografische samenstelling en politieke structuur, zorgde 

voor een effectieve belemmering voor elke centraliserende tendens.12 Daarnaast was het afdwingen 

van religieuze eenheid binnen de Republiek officieel ook onmogelijk aangezien één van de centrale 

principes van de Unie van Utrecht luidde dat elk persoon vrij was zijn religie te kiezen.13 Bij het 

uitroepen van de onafhankelijkheid van de rebellerende provincies was de Gereformeerde Kerk dan 

ook niet als staatskerk maar als publieke Kerk gepositioneerd en gedurende de Grote Vergadering 

van 1651 in Den Haag onder leiding van de Hollandse raadspensionaris Jacob Cats definitief als de 

‘enige publieke Kerk van deze landen’ aangewezen.14 De Republiek werd hiermee op papier een 

protestantse staat. Als gevolg van de Unie van Utrecht en mede omdat calvinistische theologen een 

zuivere Kerk prefereerden boven een brede Kerk was het lidmaatschap van de publieke Kerk 

vrijwillig.15 De consequentie hiervan was dat de leden van de Gereformeerde Kerk binnen de 

Republiek slechts een minderheid vormden. Deze minderheid wordt geschat op ongeveer twintig tot 

veertig procent van de totale populatie gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw.16 Dit 

aantal zou langzaam stijgen tot ongeveer vijfenvijftig procent van de bevolking rond het begin van de 

negentiende eeuw, toen de Republiek zelf evenwel al niet meer bestond.17 

De Reformatie in de Republiek had nooit openlijke steun van de seculiere autoriteiten 

gekregen, omdat de Nederlandse politici vreesden voor een Gereformeerde Kerk die door middel van 

nationale raden en synodes een cruciale macht zou worden in de federale politiek. Het gevolg 

hiervan was dat noch de gereformeerden noch een van de andere religies in de Republiek er in 

zouden slagen een sterke meerderheid van de bevolking aan zich te binden.18 Het katholicisme was 

niet alleen blijven bestaan, maar de aanhang daarvan was in de loop van de zeventiende eeuw zelfs 

duidelijk toegenomen. Doopsgezinden vormden de derde grote groep en daarnaast bestonden er 

talloze kleinere groeperingen zoals de Lutheranen, de Remonstranten, de Joden en de Collegianten 

die landelijk gezien minimaal maar op lokaal niveau soms sterk vertegenwoordigd waren.19 Kortom, 

het religieuze landschap in de Republiek was sterk pluriform.  

 

De religieuze praktijk 
 

De Unie van Utrecht, de facto het document waarop het staatsbestel van de Republiek was gestoeld, 

verbood religieuze vervolging. De politieke overheid beperkte de uitoefeningen van de verschillende 

godsdiensten dan ook tot de private sfeer. Officieel mochten de leden van de verschillende geloven, 

                                                           
12

 Frijhoff en Spies, 1650: Bevochten Eendracht, 354. 
13

 Mijnhardt, ‘The Construction of Silence’, 248. 
14

 Frijhoff en Spies, 1650: Bevochten Eendracht, 83. 
15

 Joke Spaans, ‘Unity and Diversity as a theme in Early Modern Dutch Religious History: An Interpretation’ in: 
R.N. Swanson ed., Unity and Diversity in The Church. Papers read at the 1994 Summer Meeting and the 1995 
Winter Meeting of The Ecclesiastical History Society (Oxford 1996) 221-234, aldaar 222. 
16

 Joke Spaans maakt in haar stuk ‘Unity and Diversity’ een schatting van 20% (blz. 222) terwijl Wijnand 
Mijnhardt in zijn werk ‘The Contruction of Silence’ uitgaat van maximaal 40% (blz. 248). Willem Frijhof en 
Marijke Spies geven een schatting van 33% in hun werk ‘1650: Bevochten eendracht’ maar geven hierbij aan 
dat het lokaal dusdanig kon verschillen dat algemene cijfers weinigzeggend zijn (blz. 355). Een genuanceerder 
beeld geven Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg in hun werk: Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum 
2006). 
17

 Mijnhardt, ‘The Construction of Silence’, 248. 
18

 Van Eijnatten en van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 169-207. 
19

 Frijhoff en Spies, 1650: Bevochten Eendracht, 355. 



- 9 - 
 

met uitzondering van de beschermde publieke Kerk, hun geloof niet publiekelijk uiten en publiekelijk 

organiseren. Ze mochten enkel een geloof aanhangen. In de praktijk werden al deze godsdiensten 

dus getolereerd. Katholieken mochten tegen betaling hun eigen schuilkerken bouwen en de meeste 

Protestantse dissenters werden genegeerd zolang deze groeperingen loyaal bleven aan de Republiek 

en niet preekten tegen de bestaande politieke en religieuze constellatie. Algemene christelijke 

normen en waarden in het publieke leven werden echter wel door de politieke overheid 

gehandhaafd. Onchristelijk gedrag, zoals Godslastering, werd bijvoorbeeld gezien als een strafbaar 

feit.20 Voor het vervullen van publieke ambten was het lidmaatschap van de Gereformeerde Kerk 

vereist.21 Deze omgang met religie was in de Republiek absoluut geen eenduidige aangelegenheid. 

De Republiek was immers een sterk gedecentraliseerde staat waarbinnen de lokale autoriteiten 

bepaalden in hoeverre wetten en voorschriften, die door de provinciale of nationale overheden 

waren afgekondigd, in de eigen plaats werden toegepast.22 Demografische verschillen zullen hier 

ongetwijfeld een grote rol in hebben gespeeld. Het stadsbestuur van Alkmaar bijvoorbeeld, waar zo 

ongeveer vijfenveertig procent katholiek was rond 1650, zal anders zijn omgegaan met zijn 

katholieke inwoners dan het stadsbestuur van Enkhuizen, waar niet meer dan vijf procent katholiek 

was.23  

Rond 1650 woonde ongeveer vierendertig procent van de bevolking in de Republiek in 

steden met meer dan tienduizend inwoners. Een ongekend hoog percentage vergeleken met de rest 

van de Europese landen. Geletterdheid was daarnaast noodzakelijk om te kunnen overleven in de 

commerciële stedelijke gemeenschap waardoor de Republiek vanaf zijn ontstaan al een sterk 

geletterde samenleving was. Dit zorgde voor een grote vraag naar boeken, kranten en tijdschriften 

die door de goede verbindingen in de kleine Republiek gemakkelijk werden verspreid.24 Het creëerde 

daarnaast een publiek voor de talloze anonieme pamfletten over politieke en religieuze zaken die ter 

discussie stonden en waarover de meningen sterk verdeeld waren. Het maatschappelijk leven in de 

Republiek kenmerkte zich door de manier waarop mensen, die met elkaar van mening verschilden, 

met elkaar omgingen. Discussie, onderhandeling en het streven naar een praktisch en werkbaar 

midden was de norm en vormde een wezenlijk onderdeel van de identiteit van het land. Een 

behoorlijk aantal maatschappelijke groepen nam deel aan deze discussiecultuur, die dus niet enkel 

door de sociale en intellectuele elite werd beheerst. Discussie over geloofszaken werd naar alle 

waarschijnlijkheid ook niet geschuwd. Er waren echter specifieke spelregels, tijdstippen en plekken 

mee gemoeid. Deze set van informele regels mocht niet worden overschreden als men de sociale 

vrede niet in gevaar wilde brengen. Ondanks dat alleen officieel de leden van de publieke Kerk zich 

religieus in de maatschappij mochten uitten, zal van de meeste afzonderlijke burgers bekend zijn 

geweest welke religie ze aanhingen en waar ze die praktiseerden. Het gevolg was dat burgers van 

verschillende confessies in het publiek verkeer bij voorkeur een seculiere positie innamen, waardoor 

de samenleving voor een buitenstaander een ‘tolerante’, haast seculiere aanblik kreeg.25 Gezien dit 
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punt is het dan ook niet verwonderlijk dat een grote stroom religieuze vluchtelingen, waaronder 

Bernard en Picart, in de Republiek een vrijhaven zagen en vonden.  

Gezien de hierboven beschreven instabiele, complexe compromissenpolitiek die gevoerd 

werd door de lokale overheden en de hierboven genoemde discussiecultuur waren sociale 

spanningen, economische geschillen en politieke twisten onderdeel van de normale gang van zaken. 

Iedere soeverein in de vroegmoderne periode wist dat religie uiterst serieus moest worden 

genomen, omdat het zowel op politiek als sociaal vlak tot enorme verdeeldheid kon leiden. Met 

name als religieuze conflicten verbonden raakten met sociale of politieke spanningen, waren 

verstoringen van de openbare orde moeilijk te beheersen. Daardoor oefenden de meeste 

gezagsdragers een stevige controle uit over hun kerkgemeenschap en dwongen ze het liefst een 

staatskerk af om eenheid te bevorderen. Officiële intolerantie was in de Republiek gezien de 

getalsverhoudingen tussen de verschillende godsdienstige groeperingen en het gedecentraliseerde 

politieke systeem geen mogelijkheid. Officiële gelijkberechting van alle religies was voor de 

calvinistische regenten in de diverse bestuursorganen, van het stedelijk bestuur tot de Staten-

Generaal, simpelweg ondenkbaar. Het labiele evenwicht tussen de verschillende religieuze 

groeperingen, en daarmee de orde en de rust, kon alleen door relatieve tolerantie worden 

gehandhaafd.26 De algemene tolerantie in de Republiek was dan ook niet zozeer een principekwestie, 

maar veeleer een pragmatische aangelegenheid - weliswaar met grote gevolgen. Zo was de religieuze 

tolerantie en de vrijheid van de pers veel groter dan elders in Europa. Men mag deze relatieve 

vrijheid echter niet loskoppelen van het instabiele, complexe politieke raamwerk. Zodra dit 

raamwerk door geschriften of personen werd bedreigd kon de politieke overheid, zoals we in de 

volgende paragraaf en het volgende hoofdstuk zullen zien, behoorlijk repressief optreden.  

 

Religieuze conflicten: een serieuze bedreiging voor de Republiek 
 

De Nederlandse politici waren zich waarschijnlijk wel bewust van de mogelijke explosiviteit van 

religieuze controverse. Een brede, populaire en gevestigde Kerk die onderdak zou bieden aan een zo 

groot mogelijk aantal protestantse stromingen op gewestelijk niveau was politiek gewenst, want 

deze was goed te controleren en zorgde voor de minste religieuze spanning in de samenleving. In 

tegenstelling tot de Kerken streefde de overkoepelende overheid wel in zekere zin naar 

éénkerkelijkheid. De Gereformeerde Kerk had namelijk taken te vervullen die niet beperkt bleven tot 

haar eigen aanhang. De gedachte was dat bepaalde religieuze voorzieningen voor iedereen 

gegarandeerd moesten zijn in een christelijke staat. Zo moest elk huwelijk tussen twee gedoopte 

mensen plaats kunnen vinden in de publieke Kerk, bleven de kerkdiensten voor iedereen toegankelijk 

en moest uitvoering gegeven worden aan de door de overheid uitgeschreven dank- en bedediensten. 

Tegenover deze publieke taakvervulling stond dat de overheid de Gereformeerde Kerk als enige 

officiële Kerk erkende. Het was de gewestelijke, c.q stedelijke overheid die haar goederen beheerde 

en de salarissen van de predikanten betaalde – waardoor deze overheid invloed op de publieke Kerk 

behield.27 De overheden streefden zoveel mogelijk naar een publieke Kerk waarbinnen alle 

verschillende confessies een plaats hadden en ze probeerden de afzondering van een orthodox 

gelovige gemeenschap te voorkomen. 
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Waar elders in Europa religie vaak als unificerende factor gold, was de religieuze 

verdeeldheid in de Republiek een interne factor die een serieuze bedreiging vormde voor de 

stabiliteit van de samenleving. De intellectuele elite van de Republiek was zich hier al vroeg van 

bewust wat wordt onderschreven door de Leidense professor Justus Lipsius (1547-1606) die in de 

vroege negentiger jaren van de zestiende eeuw schreef dat ‘de Republiek zich misschien zijn 

religieuze pluriformiteit niet kan veroorloven aangezien het gebrek aan samenhang wat dit met zich 

meebrengt fataal zou kunnen blijken’.28 

Het streven naar éénkerkelijkheid door de overheden was dus niet alleen ingegeven door 

eigen machtsbehoud. De stabiliteit en daarmee uiteindelijk zelfs het voortbestaan van de Republiek 

kon hiervan afhangen. Een aantal voorbeelden hiervan is in de geschiedenis van de Republiek niet 

moeilijk te vinden. Het meest in het oog springende conflict was ongetwijfeld dat over onder meer 

de predestinatieleer en de vrije wil tussen de theologen Jacobus Arminius (1559-1609) en Franciscus 

Gomarus (1563-1641). Het conflict ging gemakkelijk samen met politieke onrust uit die tijd waardoor 

uiteindelijk zelfs de internationale politiek en de toekomst van de oorlog met Spanje hiervan af 

zouden hangen. Het conflict mondde dan ook uit in een gewelddadige calvinistische revolutie. Voor 

de tijdgenoot was helder dat de spanningen zo hoog konden oplopen dat het voortbestaan van de 

nog jonge Republiek bedreigd werd. De opkomst van het Cartesianisme in de zeventiende eeuw en 

het conflict wat dit binnen de theologie teweeg bracht, hetgeen in de volgende paragraaf beschreven 

wordt, moet dan ook in het licht van deze angst worden bekeken.  

 

1.2 Filosofie of theologie? Een nieuw religieus conflict 
 

Wanneer een religieus conflict dusdanig groot werd dat het samen kon gaan met politieke onrust kon 

het voortbestaan van de Republiek opnieuw in het geding komen. Toen Bernard en Picart rond 1700 

naar de Republiek kwamen, was het conflict tussen Arminius en Gomarus al zo’n driekwart eeuw 

geleden beslecht. De religieuze spanningen binnen de Gereformeerde Kerk waren echter nog steeds 

aan de orde van de dag. Binnen de muren van de universiteiten werd een felle religieuze vete 

uitgevochten die de potentie had om opnieuw uit te mondden in een bloedbad. De kiem van dit 

nieuwe conflict werd gevonden in de filosofische denkbeelden van Descartes die hij in de jaren dertig 

van de zeventiende eeuw in de Republiek introduceerde.  

Met de internationale erkenning van de Republiek als soevereine staat in 1648 waren 

inmiddels een aantal nieuwe universiteiten op haar grondgebied gesticht. Sommigen hiervan 

verkregen al snel een solide reputatie. Tot ver in de achttiende eeuw zouden in het bijzonder de 

universiteiten van Leiden (1575), Franeker (1585), Groningen (1614) en Utrecht (1636) grote getallen 

buitenlandse studenten aantrekken. De universiteiten kenden een praktisch doel, namelijk het 

creëren van een ‘nationale’ groep professionelen die geschoold was in de traditionele onderwerpen 

van theologie, geneeskunst en rechten. Gedurende de eerste decennia na de oprichting van de 

universiteiten was de status van filosofie als academische discipline erg laag. De filosofieprofessoren 

kregen bijvoorbeeld dan ook minder betaald dan hun collega’s in de hogere faculteiten. Zelf deden ze 

ook weinig om verandering van deze status te bewerkstelligen, gezien geen enkele filosofieprofessor 

tot 1598 de moeite nam om iets te publiceren waardoor adequate tekstboeken ontbraken.  
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In 1620 werd Franco Burgersdijk (1590-1635) benoemd tot professor in de leerstoelen logica 

en ethiek aan de universiteit van Leiden. Na zijn aanstelling publiceerde hij een aantal unieke 

tekstboeken waarin hij de verschillende disciplines van de leer van Aristoteles uiteenzette. Deze 

werken bevatten historische commentaren op de leer van Aristoteles en brachten zodoende de 

studenten bij de tijd. Door zijn werken won de filosofie aan belangstelling en kregen een aantal 

problemen omtrent de leer van Aristoteles hernieuwde aandacht. Deze problemen werden plots 

urgent toen de Franse wiskundige en filosoof René Descartes (1596-1650) hiervoor oplossingen 

dreigde te formuleren.29 

Descartes was in 1635 zijn Nederlandse vriend Henricus Reneri (1593-1639) gevolgd naar 

Utrecht, omdat Reneri gevraagd was les te geven in de filosofie aan de daar nieuw gevestigde 

Illustere school (1634), die in 1636 tot universiteit zou worden verheven. In de Discours de la 

méthode (1637) en in de Meditationes de prima philosophia (1641) gaf Descartes steun aan het 

Copernicaanse gedachtegoed, rekende hij onder andere af met de notie van substantiële vormen en 

reduceerde hij alle beweging naar externe oorzaken. Descartes verwierp hiermee grote delen van de 

leer van Aristoteles en verving deze met een eigen filosofisch systeem die het rationalisme als 

uitgangspunt nam – dit in tegenstelling tot de gangbare filosofische systemen die voornamelijk op 

openbaring of op overgeleverde kennis gebaseerd waren. Reneri maakte in zijn lessen rijkelijk 

gebruik van de ideeën van Descartes waardoor de denkbeelden van Descartes verspreid raakten en 

snel populair werden.  

 

Tegenstanders en voorstanders 
 

In 1641 werd Gisbertus Voetius (1589-1676) benoemd tot rector magnificus van de universiteit van 

Utrecht. Hij was verder professor in de theologie en vermaard predikant binnen de calvinistische 

gemeenschap van de Republiek. Als rector werd hij nog in hetzelfde jaar geconfronteerd met het 

optreden van Henricus LeRoy (1598-1697), beter bekend als Regius. Deze hoogleraar schreef een 

aantal discussiestukken waarin hij de leer van Descartes verdedigde. Op zichzelf waren deze 

geschriften geen reden voor bezorgdheid, omdat Burgersdijk de voordelen van het Copernicaanse 

systeem al vrijelijk besproken had en de notie van substantiële vormen in de eerste helft van de 

zeventiende eeuw door zijn onbruikbaarheid in de praktijk toch al op losse schroeven stond. Het was 

echter de positie van Regius als professor in de theoretische geneeskunst en botanie die zijn 

geschriften een explosieve lading gaven. Voetius was fervent tegenstander van de leer van Descartes 

en vond het voornamelijk problematisch dat ook niet-filosofen zich ermee bezig hielden. Het om zich 

heen grijpende Cartesianisme moest volgens hem een halt toe worden geroepen.30  

Voetius achtte de leer van Descartes theologisch onacceptabel omdat deze in directe 

tegenspraak stonden met bepaalde cruciale Bijbelse passages en met de gevestigde traditie van de 

Aristoteliaanse filosofie.31 De interpretatie van de Bijbel behoorde volgens hem exclusief tot het 

domein van de theologie waardoor astronomen en filosofen hier geen zeggenschap over hadden. De 

natuurlijke filosofie had slechts de functie om studenten voor te bereiden op de vakken binnen de 
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hogere faculteiten en mocht deze faculteiten geenszins belemmeren. In 1642 verbood de Utrechtse 

universiteit het Cartesianisme dan ook officieel. Met deze verordening barstte de discussie echt los. 

Descartes sprak zich openlijk tegen Voetius uit en beide kampen mobiliseerden professoren van 

verschillende universiteiten om hen te steunen. Aan de universiteit van Leiden vond hierdoor een 

discussie plaats waarbij de spanningen zo hoog opliepen dat Stadhouder Willem II (1626-1650) 

persoonlijk ingreep en het Cartesianisme verboden werd.  

Hoewel het Cartesianisme ook in Leiden vanaf 1647 officieel niet in het filosofische 

lesprogramma voor mocht komen, bleef het zich hier, net als in Utrecht, in hoog tempo verspreiden. 

Dit was voornamelijk het gevolg van de diplomatieke houding van de curatoren van de verschillende 

universiteiten die de leerstoelen verdeelden tussen aanhangers van de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ 

filosofie. Door deze verdeling voorkwam men radicalisatie, bleven de universiteiten trouw aan de 

internationale traditie en stonden ze tegelijkertijd open voor innovatie. Aan de universiteit van 

Leiden zou de ‘nieuwe’ filosofie al snel gaan overheersen. Met de benoeming van Johannes Coccejus 

(1603-1669) tot professor in de theologie in 1650 zou het startsein worden gegeven aan het 

invloedrijke Cartesiaans-Coccejaans verbond dat de angel uit de discussie zou halen en tot ver in de 

achttiende eeuw zou blijven bestaan.32 

Zolang de natuurlijke filosofie van Descartes bleef botsen met de gangbare interpretatie van 

de Bijbel zou diens leer nooit officieel kunnen gaan overheersen op de universiteiten. Coccejus loste 

dit probleem op door te stellen dat de Bijbel op verschillende plaatsen geaccommodeerd was aan het 

menselijk verstand. Deze mening deelde hij met Johannes Calvijn (1509-1564), die expliciet te 

kennen had gegeven dat God voor de algemene man verstaanbaar spreekt. Daarnaast bestond het 

besef dat de Bijbel al een aantal keren door mensen was vertaald, waardoor de oorspronkelijke tekst 

niet meer direct zichtbaar was. Hierdoor ontstond een groot contrast tussen Bijbelse geleerdheid, die 

zich ging leggen op de studie naar de oude Hebreeuwse en Griekse teksten, en de vertaalde Bijbels 

zelf.33 Coccejus concludeerde dat Bijbelse metaforen niet letterlijk genomen moesten worden omdat 

de Bijbel geaccommodeerd zou zijn en er fouten in de vertalingen konden zitten. Ook de invloedrijke 

theoloog Christophorus Wittichius (1625-1687) beargumenteerde in zijn werk Dissertationes duae 

(1653) dat God vaak tot ons spreekt alsof we Zijn kinderen zijn. De Bijbel had volgens Wittichius als 

belangrijkste doel om de mens de weg naar zijn redding te openbaren en niet om de mens uit te 

leggen hoe de wereld in elkaar zit. Deze kennis diende niet uit de Bijbel te worden gehaald. De 

mening van Wittichius was belangrijk omdat hij werd gezien als de spreekbuis van de meerderheid 

van de Cartesianen in de Republiek.34  

Zolang de natuurlijke filosofie zich niet zou bemoeien met puur theologische zaken (en vice 

versa), zou het hoogst onwaarschijnlijk zijn dat de twee disciplines in tegenspraak zouden komen. Dit 

was de essentie van het Cartesiaans-Coccejaans verbond. Niets in Coccejaanse theologie refereerde 

dan ook aan het Cartesianisme en Coccejaanse theologen deden een bewuste poging om een strikte 

Bijbelse theologie te formuleren die op geen enkele manier afhankelijk was van filosofische 

overwegingen. Descartes onderschreef de alliantie door al in zijn Principia philosophiae (1644) te 

benadrukken dat filosofie en theologie volgens hem strikt gescheiden moeten blijven en dat we God 
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simpelweg moeten geloven wanneer zijn openbaring ons verstand te boven gaat. Dit maakte de twee 

relatief nieuwe stromingen ideale partners en gaf het Cartesianisme de officiële erkenning waar haar 

aanhangers naar streefden.  

Door de totstandkoming van het Cartesiaans-Coccejaans verbond werd het conflict met de 

tegenstanders van het Cartesianisme op scherp gezet. De Coccejanen, ofwel gematigde cartesianen, 

stonden een interpretatieve aanpassing van Bijbelse passages aan huidige maatstaven voor. De 

Voetianen, ofwel orthodoxe calvinisten, waren van mening dat de Bijbel letterlijk geïnterpreteerd 

diende te worden. Martinus Schoockius (1614-1669) – oud student van Voetius en professor in de 

filosofie aan de universiteit van Groningen – beschreef in zijn De scepticismo (1652) de absurditeiten 

van de accommodatieleer. Volgens Schoockius zou de leer inhouden dat de Heilige Geest de 

waarheid niet kon, of wilde spreken en betichtte de aanhangers van de accommodatieleer 

consequent van Godslastering.35 Dit betekende een splitsing binnen de theologie. Deze splitsing had 

overigens niet alleen betrekking op zaken verwant aan de natuurlijke filosofie. Coccejanen en 

Voetianen debatteerden bijvoorbeeld fel over de mate waarin men moest rusten op zondag. Omdat 

Voetianen het vierde gebod van Mozes letterlijk interpreteerden eisten ze een compleet verbod op 

elke vorm van werelds plezier op zondagen. Coccejanen zagen het gebod daarentegen als 

aankondiging of voorganger van de wetten van Christus die met zijn komst de natuur van Gods 

afspraken met de mensheid heeft veranderd. De oude ‘Joodse Wet’ was dus niet meer letterlijk van 

toepassing en men was dus ook niet verplicht een strikte Sabbatdag te houden. 36 

 

Drie visies op de verhouding tussen theologie en filosofie 
 

Gedurende de tweede helft van de zeventiende eeuw werd het Cartesianisme omgevormd tot de 

moderne filosofie die werd gedoceerd aan de faculteiten van de kunsten in de Republiek. Vanaf 

ruwweg 1680 tot 1720 zou het Cartesianisme – ondanks dat het fel bekritiseerd zou blijven – de 

overhand hebben op alle universiteiten en illustere scholen in de Republiek.37 Buiten de 

universiteiten kreeg het Cartesianisme ook steeds meer invloed wat ongetwijfeld het gevolg was van 

de ontwikkelingen op de universiteiten en gestimuleerd werd door de vertalingen van alle werken 

van Descartes in het Nederlands gedurende de laatste jaren van de jaren vijftig van de zeventiende 

eeuw. Het Cartesianisme werd buiten de universiteiten al snel in verband gebracht met onderwerpen 

die speelden in het publieke debat.  

Tegen de wil van Descartes in werd het Cartesianisme ingezet om oplossingen te vinden voor 

allerlei problemen die de jonge Republiek teisterden sinds het begin van de zeventiende eeuw. 

Radicale aanhangers van Descartes – zoals Lambert van Velthuysen (1622-1683), de gebroeders De la 

Court (Pieter 1618-1685; Johan 1622-1670) en Baruch Spinoza – gingen het Cartesianisme inzetten 

om oplossingen te vinden voor politieke kwesties, zoals de moeizame relatie tussen Kerk en Staat, de 

natuur en structuur van het politieke systeem en het lokaliseren en definiëren van soevereiniteit.38 

Dat de Cartesiaanse filosofie buiten de universiteiten werd ingezet bij het zoeken naar antwoorden 

op deze vraagstukken was niet zo vreemd gezien het gebruik van deze filosofie niet het soort 

geleerdheid vereiste die traditioneel bij een academische professie hoorde. De Cartesiaanse filosofie 
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bood een manier en nodigde uit om zelf filosofie te bedrijven in plaats van bestaande filosofie te 

bestuderen.39 Naast de vele politieke traktaten die de versteviging van Nederlandse republikeinse 

vrijheid als doel hadden, gingen radicale Cartesianen buiten de universiteiten zich ook steeds meer 

bemoeien met de interpretatie van de Bijbel. 

 De aanwezigheid van het Cartesiaans-Coccejaans verbond – wat zoals gezegd tot ver in de 

achttiende eeuw binnen de universiteiten zou blijven bestaan – kon niet voorkomen dat een aantal 

niet-academische Cartesianen de grenzen van de filosofie probeerden op te rekken en daarmee 

steeds meer het domein van de theologie binnendrongen – een ontwikkeling die al door Voetius 

vanaf de opkomst van het Cartesianisme werd gevreesd. De mogelijke consequenties van de 

Cartesiaanse filosofie voor de theologie werden in 1666 met de publicatie van de Philosophia S. 

Scripturae Interpres van Lodewijk Meyer (1629-1681) pijnlijk duidelijk.40 Volgens Meyer was de Bijbel 

‘in veel plaetsen duyster en twijfelachtigh’  en de filosofie de enige en ‘onfeylbaere regelmaat’ voor 

de interpretatie hiervan. Alleen de rede was in staat om duidelijkheid te creëren en de waarheid 

boven tafel te krijgen. Alles wat met het oordeel van ‘de ware philosophie’ in tegenspraak stond, was 

in de ogen van Meyer simpelweg onjuist.41 Hoewel de inhoud van de Interpres in het algemeen grote 

afkeer opwekte en veroordeeld werd door de theologische faculteiten stond de mening van Meyer 

niet op zichzelf. Radicale Cartesianen als Adriaan Koerbagh (1632/33-1669), Gisbert Wessel Duker (?-

?) en Willem Deurhoff (1650-1717) zouden stukken publiceren waaruit een vergelijkbare mening 

gedestilleerd kon worden. Daarnaast werden er stukken gepubliceerd door onder andere Ludovicus 

Wolzogen (1633-1690), Herman Alexander Roëll (1653-1718) en Salomo van Til (1644-1713) die het 

nodig vonden om de Interpres als een te radicale manifestatie van het Cartesianisme te veroordelen, 

maar tegelijkertijd blijk gaven van een zekere acceptatie van diens gedachtegang.42 

Naast de vanzelfsprekende afkeuring van de Voetianen keurden ook de gematigde 

Cartesianen als Abraham Heidanus (1579-1678) en uiteindelijk ook Van Velthuysen de radicale 

noties, zoals die te vinden waren in de Interpres, af. De gematigde Cartesianen zagen in het radicale, 

populaire Cartesianisme een grote bedreiging voor het subtiele compromis tussen de theologie en de 

filosofie wat in de voorgaande decennia tot stand was gekomen en vreesden samen met de 

Voetianen voor een groei van het atheïsme. Tal van weerleggingen tegen het plaatsen van de 

filosofie boven de theologie werden door Voetianen en gematigde Cartesianen in de jaren direct na 

de publicatie van de Interpres geschreven in Franeker, Groningen, Utrecht en Amsterdam.43 Duidelijk 

was dat de theologie als heersende discipline onder vuur was komen te liggen door de radicale 

aanhangers van de ‘nieuwe’ filosofie en dat er naar een nieuw status quo tussen beiden moest 

worden gezocht in een tijd waarin de rust voor een deel was teruggekeerd door het Cartesiaans-

Coccejaans verbond.  
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Ruwweg kan men vanaf de zestiger jaren van de zeventiende eeuw dus spreken van een 

drietal groepen die debatteerden over de zeggenschap van de filosofie. De Voetianen ofwel 

orthodoxe calvinisten stonden voor het primaat van de theologie, de Coccejanen ofwel gematigde 

Cartesianen propageerden een sterke scheiding tussen beide domeinen en de filosofen ofwel de 

radicale Cartesianen stelden filosofie boven theologie. De discussie, die op zijn minst tot de jaren 

twintig van de achttiende eeuw zou duren, werd door de politieke overheden met argusogen 

bekeken en wanneer zij te heftig werd, aarzelden de gezagdragers niet om in te grijpen.44 Openlijke 

theologische discussie tussen Voetianen en Coccejanen werd door de verschillende gewestelijke 

overheden teruggedrongen.45 In 1656 vaardigden de Staten van Holland onder leiding van 

raadpensionaris Johan de Witt (1625-1672) een ban uit die de vrijheid om te filosoferen, ten nadele 

van de ware theologie en de Bijbel, aan banden zou leggen.46 Discussie in de lokale kerken werd 

effectief bestreden door de al snel wijdverbreide praktijk van benoemingen van predikanten van 

beide stromingen in gelijke aantallen.47 Aangezien de confessionele documenten van de publieke 

Kerk – tegenwoordig bekend als de Drie Formulieren van Enigheid, die door de Synode van Dordrecht 

(1618-1619) als belijdenis waren aanvaard – de predikanten verantwoordelijk hielden voor de 

harmonie binnen hun kerk, werden dogmatische geschillen zo veel mogelijk ontweken. De discussies 

bleven ondanks deze pogingen bestaan waardoor stadhouder Willem III (1650-1702) zich in 1694 

genoodzaakt zag om wederom in te grijpen door ‘een reglement tot conservatie van de kerkelijke 

vrede’ uit te vaardigen.48 De overheid probeerde dus dogmatische geschillen binnen de publieke Kerk 

te vermijden en eenheid af te dwingen. Verschillen tussen de beide stromingen zouden blijven 

bestaan en zouden zich, door de theologische impasse, gaan concentreren op het christelijke leven in 

plaats van dogmatiek. Deze belangrijke ontwikkeling komt in het tweede hoofdstuk aan de orde. 

Toen Bernard en Picart rond de eeuwwisseling naar de Republiek kwamen, was het conflict 

tussen Voetianen,  Coccejanen en radicale Cartesianen op zijn hoogtepunt. Deze discussie kwam de 

stabiliteit van de jonge Republiek niet ten goede en wakkerde de angst voor een nieuw schisma, en 

de daarbij behorende publieke onrust, aan. Angst voor het uiteenvallen van de niet-zo-Verenigde 

Nederlanden was in deze tijd niet geheel ongegrond. De herinnering aan de Franse inval van 1672 lag 

immers nog vers in het geheugen. Daarnaast stimuleerde de Negenjarige Oorlog (1688-1697), met 

daaraan gekoppeld de hernieuwde angst voor een Franse invasie, het Nederlandse en protestantse 

politieke bewustzijn. Onder invloed van de Franse militaire agressie kreeg de discussie in de 

Republiek een dramatisch belang. De behoefte aan eenheid en stabiliteit was groot door de bijna 

hysterische sfeer van angst en religieuze haat die de heropleving van militant absolutisme bij de 

inwoners van de Republiek teweeg bracht.49 De drie ‘groepen’ streefden op hun eigen manier naar 

religieuze eenheid om de stabiliteit van de Republiek te bewerkstelligen. In het volgende hoofdstuk 

onderzoeken we hoe zij met elkaar in debat gingen en welke stem Bernard en Picart in dit debat 

lieten horen. 
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2. Drie ideale christelijke samenlevingen 

 

2.1 Zoeken naar christelijke eenheid 
 

Sinds de Reformatie kent de Europese geschiedenis tal van voorbeelden waarin pogingen werden 

ondernomen om de verschillende christelijke religies te verzoenen. Johannes Calvijn, Moise Amyraut 

(1596-1664) en Isaac d’Huisseau (1607-1672) zijn slechts enkele personen die zich hebben ingezet 

voor de vereniging van verschillende christelijke religies.50 In de Republiek was het zoeken naar 

christelijke eenheid ook niet nieuw. Al vanaf het einde van de zestiende eeuw probeerden 

Nederlandse humanistische geleerden, zoals Justus Lipsius en Joseph Scaliger (1540-1609), een einde 

te maken aan religieuze geschillen. Op basis van hun geleerdheid wilden zij een nieuw religieus 

begrip creëren wat dogmatische verschillen zou kunnen overkomen.51 Dit gedachtegoed bleef 

bestaan en nam in de loop van de zeventiende eeuw in kracht toe. De belangrijkste redenen waren 

de toegenomen instabiliteit van de samenleving, de constante oorlogsdreiging met de daarmee 

samenhangende behoefte aan eenheid en rust in de samenleving, de ‘verdeel en heers’ politiek op 

religieus gebied die door de verschillende overheden werd gevoerd, maar ook de geschillen die de 

opkomst en de verspreiding van het Cartesianisme met zich meebracht.  

De toegenomen behoefte aan christelijke eenheid leidde ertoe dat mensen van verschillende 

confessies elkaar gingen ontmoeten in kringen als de Rijnsburgse Collegianten; een beweging die zich 

na 1640 over de gehele Republiek verspreidde. De aanwezigen bij deze ontmoetingen bleven 

expliciet leden van hun eigen kerkgemeenschap, maar mochten zonder de aanwezigheid van een 

predikant hun mening over religieuze zaken vrijelijk ventileren.52 De religieuze vrijheid binnen deze 

samenkomsten had voor velen een grote aantrekkingskracht. Zo is in het werk van Bernard en Picart 

te lezen dat een Collegiant uit Rijnsburg zich afvraagt of “het niet oneindig maal beter is om op een 

Broederlijke wijze de hand te bieden aan een ieder Christen die de Heilige Schriftuur gelooft, en zijn 

best doet om in deze wereld te leven naar de wet van Jezus Christus? Is het dan raar dat wij, als 

goede Broederen, de hand reiken aan alle soorten van Gezindheden, om ze te nodigen met ons het 

Avondmaal te willen houden, zonder ons te storen aan de hatelijke namen welke men hen geeft en 

zonder in onze zielen te koesteren die gal, welke het merengedeelte der mensen aanziet als een ijver 

tot Jezus Christus.”53 Hoewel de Collegianten in aantal nooit groot zouden worden in de Nederlandse 

samenleving, speelde de beweging wel een centrale rol in de intellectuele debatten gedurende de 

tweede helft van de zeventiende eeuw.54 Dit is ook te zien aan de uitgebreide aandacht die de 

Collegianten krijgen in het werk van Bernard en Picart.55 Door het belang van de rituele praktijk 
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minder te benadrukken, waren de Collegianten in staat een bepaalde mate van tolerantie in 

denkbeelden naar elkaar uit te oefenen die ongekend was in het grootste deel van Europa.56  

De hernieuwde aandacht voor het Irenisme – een stroming binnen de christelijke theologie 

waarin wordt gepoogd om christelijke apologetische systemen te verenigen – van onder andere de 

wederdoper Galenus Abrahamsz de Haan (1622-1706) en de Remonstrantse gemeenschap onder 

leiding van Philippus van Limborch (1633-1712) kan ook worden verklaard door de grotere behoefte 

aan christelijke eenheid.57 Enkele aan religieuze vrede en eenheid gewijde passages uit het in 

Amsterdam gepubliceerde werk Irenicum Irenicorum (1658) van de Sociniaan Daniel Zwicker (1612-

1678) werden bijvoorbeeld tot circa 1750 door tientallen auteurs in de Republiek gequoteerd.58 Voor 

degenen die zich associeerden met het Irenisme was de gemeenschappelijke band van alle 

christenen onder Christus reden om eenheid in de christelijke Kerk na te streven.  

 Alle christelijk religieuze groeperingen in de Republiek hadden karakteristieke vormen van 

religieus gedrag ontwikkeld. De sociale verplichting om aan het voorgeschreven gedrag te voldoen, 

zorgde voor zowel sterke religieuze eenheid binnen de verschillende Kerken als afstand tussen deze 

religieuze groepen. In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd een opvallende interne 

scheiding binnen de verschillende Kerken zichtbaar die voortkwam uit de toegenomen behoefte aan 

christelijke eenheid. De leden verschilden onderling van mening over de mate waarin de 

confessionele identiteit in het dagelijks leven nog hoog moest worden gehouden. De moraliteit van 

de samenleving was voor sommigen niet langer identiek met die van hun religieuze gemeenschap. Ze 

kwam meer overeen met de moraliteit van een christelijke samenleving als geheel, waardoor zij 

verschillende vormen van christelijk leven verwierpen. Er ontstond een tweedeling binnen de Kerken 

tussen leden die zich wilden onderscheiden van de gemeenschappelijke cultuur en leden die dat niet 

wilden. De laatste waren tevreden om te leven volgens de gemeenschappelijke christelijke moraliteit 

die door de politiek werd hooggehouden.59 Binnen de publieke Kerk vermengde deze scheiding zich 

met het theologische debat tussen Voetius en Coccejus. Voetianen zouden grote waarde gaan 

hechten in het zich onderscheiden van de gemeenschap door goddelijk gedrag te benadrukken. 

Coccejanen waren juist van mening dat de Gereformeerde gemeenschap zich niet sterk moest 

distantiëren van de andere christelijke geloofsgenootschappen.  

De doelstelling van de radicale Cartesianen lijkt in eerste instantie niets met het zoeken naar 

christelijke eenheid van doen te hebben. In de hedendaagse literatuur is deze doelstelling dan ook 

vaak omschreven als het simpelweg bekritiseren van de theologie. De filosofen gebruikten de 

‘nieuwe’ discipline om de ratio te verheffen tot het enige juiste middel om de Bijbel te interpreteren. 

De theologie zou hierdoor ondergeschikt raken aan de filosofie. Door de orthodoxe conservatieve 

calvinisten, en in mindere mate ook door de meer gematigde liberale gelovigen, werd de rationele 

filosofie, net als het opkomende atheïsme, gezien als een ondermijning van de christelijke leer en de 

moraliteit van de samenleving.60 Radicale Cartesianen werden hierdoor gemakkelijk met het 
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opkomende atheïsme in verband gebracht. Dit contemporaine oordeel is in de historiografie vaak 

overgenomen.  

Men kan de wijze waarop deze individuen zich manifesteerden in de intellectuele debatten 

over religie en filosofie en hun interpretatie van de heilige geschriften echter ook zien als een poging 

om opnieuw een intellectuele basis voor religieuze eenheid te bewerkstelligen. De radicalen poogden  

immers nieuwe intellectuele strategieën te ontwikkelen die een eind zouden maken aan de 

permanente staat van religieus conflict. Ze benadrukten de wiskundige expertise van Descartes en de 

zekerheid die zijn manier van filosoferen kon brengen. De ‘nieuwe’ filosofie werd buiten de 

universiteiten gezien als een potentiële unificerende macht.61 De onzekerheden voor de burger in de 

Republiek, die de geschillen in de politiek en de theologie telkens weer met zich meebrachten, 

konden voor eens en voor altijd worden weggenomen door de ratio het laatste woord te geven. Dit 

zou een meer stabiele Republiek opleveren. Lodewijk Meyer is in dit licht een sleutelfiguur: hij zocht 

naar rationele religieuze waarheden die een einde konden maken aan alle desastreuze onenigheid 

binnen het Christendom.  

De doelstelling van de radicale Cartesianen kan dus ook geïnterpreteerd worden als het 

bewerkstelligen van christelijke eenheid. Hoewel de orthodoxe calvinisten en de gematigde 

Cartesianen dit streven naar eenheid, of op zijn minst naar een meer stabiele samenleving, 

onderschreven, zorgden de uiteenlopende beelden van vroomheid van deze drie groepen ervoor dat 

er geen consensus maar juist strijd ontstond. 

 

2.2 Beelden van vroomheid: Voetianen, Coccejanen en radicale Cartesianen 

 

Verreweg het grootste gedeelte van de gemeenschap – van Voetiaan tot radicale Cartesiaan – was 

van mening dat religie fundamenteel verbonden was met moraliteit. Morele normen en waarden 

waren verankerd in religie en lagen daardoor aan de basis van religieuze vroomheid. Tot het einde 

van de achttiende eeuw werd in het algemeen, door zowel conservatieve als liberale gelovigen, het 

ideaal aangenomen dat morele religie een fundamentele rol speelde in de stabiliteit van de 

samenleving. Religie zou dus altijd, in wat voor vorm dan ook, een publieke rol moeten hebben. 

Welke rol men binnen de religie moest toekennen aan vroomheid, en in welke mate deze door een 

Kerk moest worden voorgeschreven om stabiliteit te garanderen, was de vraag. Iedere groep gaf zijn 

eigen betekenis aan het begrip. Vanuit een religieus perspectief werd in de vroegmoderne periode 

dus een debat gevoerd over moraliteit en religie.62 

Het beeld van vroomheid van Voetius en zijn volgelingen benadrukte voornamelijk de 

ethische aspecten van het geloof. Vroomheid was naast een mentale aangelegenheid iets wat sterk 

in de praktijk ten uitvoer moest worden gebracht. De nadruk moest niet liggen op vroomheid van 

gemoed, maar juist op een levenswijze die daarmee in overeenstemming was. Onthouding van alle 

zingenot, soberheid in kleding en de strikte inachtneming van de Sabbatdag waren enkele 

speerpunten.63 Iedere christen zou zijn leven moeten inrichten naar de eisen van het geloof. De Kerk 

van het woord zou ook de Kerk van de daad moeten zijn. In de verhoudingen van de tijd, waarin geen 

maatschappelijke hulp of iets dergelijks bestond, kon dat alleen gebeuren door persoonlijke 
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levensheiliging. Het christendom van de daad moest zijn uitdrukking vinden in de vroomheid van het 

dagelijks leven.64 De innerlijke doorleving van de gereformeerde leer en de daaruit voortvloeiende 

persoonlijke levensheiliging zou de vroomheid en daarmee de moraliteit van de samenleving 

versterken, en dus de stabiliteit vergroten. 

Binnen het vroomheidsbeeld van de Voetianen moest de vroomheid in detail door de 

kerkelijke autoriteiten worden voorgeschreven en hooggehouden. De opkomst van de filosofie en de 

daarmee gepaard gaande verschuiving in de hiërarchie tussen theologie en filosofie deed afbreuk 

aan de kerkelijke autoriteiten, wiens zeggenschap immers met de status van de theologie verbonden 

was. Daardoor ontstond de angst onder de Voetianen dat de vroomheid van de gelovigen in de 

maatschappij af zou nemen, wat de stabiliteit van de samenleving zou bedreigen. De verschuiving in 

hiërarchie werd door de gelovigen vaak in verband gebracht met termen als ongeloof en atheïsme. 

Atheïsme, wat overigens geen strikte definitie kende in de late zeventiende eeuw, kwam 

gedurende deze periode in geheel Europa meer op de voorgrond te staan.65 Traditionele labels 

waartegen het christelijke geloof werd verdedigd, zoals atheïsme, Pelagianisme en Arianisme, 

werden aangevuld met nieuwe labels als Socinianisme, naturalisme, indifferentisme en deïsme. In de 

Republiek kwam de apologetiek in de tweede helft van de zeventiende eeuw in een nieuwe fase 

terecht, waarin voornamelijk het Cartesianisme en het Spinozisme werden bestempeld als 

ondermijnend voor de christelijke moraliteit. Het radicale Cartesianisme, maar voornamelijk het 

Spinozisme, zouden zelfs verhulde vormen van atheïsme zijn. Hoewel het apologetische 

tegenoffensief een strijd was die door de verschillende confessies gezamenlijk werd gevoerd, zouden 

de volgelingen van Voetius zich het meest nadrukkelijk laten gelden. De Voetiaanse Rotterdamse 

predikant Fransiscus Ridderus (1620-1683) zou zijn werk zelfs in het Nederlands publiceren omdat 

vooral de ‘gewone man’ over de gevaren van het atheïsme geïnstrueerd moest worden. De 

orthodox-calvinistische opvolger van Coccejus te Leiden en professor in de theologie Fréderic 

Spanheim (1632-1701) was – net als bijna elke andere schrijver over atheïsme – bezorgd over het 

effect van ongelovige noties op de moraliteit en veroordeelde diegenen die zochten naar geluk in dit 

leven in plaats van in het hiernamaals.66  

Het gevecht tegen atheïsme zou door Spanheim en zijn mede Piëtisten niet alleen 

gestimuleerd worden door de goddeloze noties van Descartes en Spinoza, maar ook door de 

verspreiding van verlichte denkbeelden door meer liberale gereformeerde protestanten. Door de 

groeiende interesse in filologie gedurende de zeventiende eeuw werd de band tussen Bijbelexegese 

en dogmatiek losser. Het bestuderen van de Bijbelse teksten en het daarmee opdoen van kennis over 

God was volgens de Coccejanen de bron van echte vroomheid. Coccejus zou zijn volgelingen 

aansporen om zelf een mening te vormen over Bijbelse passages en ideeën niet klakkeloos over te 

nemen. Om een goed beeld van Gods plan te verkrijgen moest men nadenken over Bijbelse passages 

en deze op hun eigen manier interpreteren. De Coccejaanse predikant Frederik van Leenhof (1647-

1712) benadrukte bijvoorbeeld dat de Bijbel mensen verplicht om hun kennis te verrijken. Zonder 

kennis zou een mens makkelijk verleid kunnen worden om zich meer aan een persoon te hechten 

dan aan God, wat de rooms-katholieken deden. De Voetianen betreurden de Coccejaanse neiging om 

veel waarde te hechten aan kennis en geleerdheid waardoor de centrale rol die goddelijk gedrag in 
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het leven zou moeten spelen naar de achtergrond verdween. Coccejaanse ideeën waren schadelijk 

voor de ‘ware’ vroomheid en zouden daarmee net als het Cartesianisme leiden tot atheïsme. De 

Coccejanen beschuldigden de Voetianen op hun beurt van onwetendheid, tirannie en het stimuleren 

van bijgeloof.67  

De radicalen waren beledigd door de beschuldigingen van atheïsme die zij van de Voetianen 

en de gematigde Cartesianen ontvingen. Radicalen als Spinoza en Koerbagh stelden juist de 

verspreiding van het atheïsme tegen te willen gaan. Spinoza stelde bijvoorbeeld in een brief naar 

Henri Oldenburg (1618-1677), toenmalig secretaris van de Royal Society te Londen, dat hij plannen 

had om een nieuw traktaat te schrijven (de Tractatus theologico-politicus (1670)) waarin hij de 

beschuldigingen van atheïsme zou weerleggen.68 Ook Adriaan Koerbagh zou in zijn werk Een Ligt 

schijnende in duistere plaatsen, om te verligten de voornaamste saaken der Gods geleertheyd en 

Gods dienst (1668) laten zien dat hij een voorvechter was van een ‘rationele religie’ waarin God werd 

voorgesteld als de essentie van alle dingen en dat Hij de inherente oorzaak was van alle beweging en 

gedachten die niet zonder Hem zouden kunnen bestaan.69 Atheïsme was voor de meeste radicalen 

net als bij de Voetianen en Coccejanen iets wat tegen moest worden gegaan. Religie was volgens hen 

immers ook fundamenteel verbonden met de moraliteit van de samenleving waardoor atheïsme ook 

in hun ogen zou zorgen voor een minder stabiele samenleving. 

Hetzelfde werk van Koerbagh laat een beeld van vroomheid zien wat door de meeste radicale 

Cartesianen werd gedeeld. Een vroom persoon dacht actief na over zijn of haar geloof op basis van 

zijn of haar ratio en niet op basis van expliciete passages uit de Bijbel, gevestigde theologie of de 

woorden van een predikant. Zelf nadenken zou een grotere uitwerking op de vroomheid hebben dan 

de passieve houding waarbij andermans gedachten klakkeloos werden overgenomen. De conclusie 

van dit denken was ondergeschikt aan de redering waarop hij gestoeld was. Door vervolgens 

publiekelijk met elkaar van gedachten te wisselen over religieuze denkbeelden kon men elkaars 

religieuze kennis vergroten, wat de vroomheid en daarmee de moraliteit van de samenleving ten 

goede zou komen. Het belemmeren van deze discussies zou zelfs afbreuk doen aan de vroomheid. 

Men moest gedachten vrijelijk kunnen uitten en bediscussiëren zodat mensen met afwijkende 

denkbeelden zich niet van de Kerk zouden vervreemden.  

Gedrag hoefde in dit vroomheidsbeeld niet door de Kerk worden voorgeschreven. Het zou 

mogelijk moeten zijn voor mensen in de samenleving om naar het theater te gaan, te dansen, hun 

haar lang te dragen en zelfs van een bepaalde seksuele vrijheid te genieten zonder te worden lastig 

gevallen door pastoors en predikanten die ze zouden beschuldigen van het begaan van zonden waar 

excommunicatie uit de religieuze gemeenschap op zou volgen. De kerkelijke autoriteiten dienden 

mensen aan te moedigen om zelf na te denken over hun geloof en om hun eigen levensstijl ‘binnen 

de rede’ te kiezen. Hiermee zou een grotere persoonlijke en sociale vrijheid in de samenleving 

gegarandeerd worden.70 Dit beeld van vroomheid week dermate af van dat van de Voetianen dat 

laatstgenoemden de radicale Cartesianen van atheïsme beschuldigden.  
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Moest vroomheid voor behoud van de samenleving in detail worden voorgeschreven door een 

piëtistisch programma, zoals de orthodoxe calvinisten voorhielden, of moest de samenleving worden 

aangezet tot actief nadenken en publiekelijk discussiëren over religieuze zaken, wat meer in de lijn 

lag met het beeld van vroomheid van de radicale Cartesianen? De orthodoxe calvinisten, de 

gematigde Cartesianen en de radicale Cartesianen hadden een ander beeld van vroomheid en een 

daaruit voortvloeiend ander beeld van de ideale christelijke maatschappij. Dat deze maatschappij 

religieus moest zijn stond niet ter discussie. Alle drie de groepen zagen religie zoals gezegd als 

fundamenteel verbonden met de moraliteit van de samenleving en dus als een belangrijke publieke 

zaak. Gevestigde religie bleef in alle drie de gevallen de waakhond van de moraliteit. In hoeverre 

mensen vroom gedrag moesten vertonen, de bijbel moesten bestuderen of rationeel na moesten 

denken over religieuze kwesties om de ideale christelijke samenleving te creëren, stond ter discussie. 

Als gevolg hiervan waren ook de methoden die werden gebruikt om eenheid te bewerkstelligen 

anders. Voordat deze methoden aan bod zullen komen staan we eerst stil bij het beeld van 

vroomheid van Bernard en Picart, en hoe dit beeld afweek van de hierboven besproken beelden. 

 

2.3 Het beeld van vroomheid van Bernard en Picart 

 

De herroeping van het edict van Nantes in 1685 zorgde voor een uittocht van Franse protestanten. 

Van de geschatte honderdvijftigduizend hugenoten die Frankrijk verlieten zouden er zo’n vijftig- à 

zeventigduizend in de Republiek terecht komen. In Amsterdam zou dit ervoor zorgen dat na 1685 

bijna één -vijfde van de bevolking Frans als moedertaal had. Bernard en Picart maakten hier deel van 

uit. Zij vestigden zich in respectievelijk 1707 en 1710 te Amsterdam.71 Het werk Religieuze 

Ceremonies van de Wereld kan niet los van Bernard en Picart’s eigen ervaringen met religieuze 

intolerantie en vervolging worden begrepen. Om het beeld van vroomheid van Bernard en Picart en 

de mate waarin zij streefden naar christelijke eenheid te achterhalen, is het daarom noodzakelijk om 

zowel hun publicatie als hun persoonlijke geschiedenis te bekijken. 

 

Jean Frederic Bernard 
 

Jean Bernard was bijna vijf jaar oud toen hij samen met zijn vader Barthélemy – die predikant was 

van de protestantse Kerk in het dorp Velaux in de Provence – zijn zwangere moeder Catherine, zijn 

oma Anne Asquel en zijn jongere broertje Barthélemy in 1685 naar Geneve vluchtte.72 De 

Hugenootse gemeenschap in de Provence had zijn eigen aparte geschiedenis vergeleken met andere 

Franse protestantse groepen. In de Provence was het protestantisme ontstaan vanuit de 

middeleeuwse ketterse beweging van de Waldenzen. In het geloof van de Waldenzen bestond het 

Christendom enkel en alleen in de wetten van God. De Bijbel was de enige geloofsautoriteit waarop 

men zich diende te baseren. Slechts God had macht over menselijke zonden waardoor kerkrituelen 

geen betekenis hadden. De Waldenzen zagen zichzelf als vertegenwoordigers van de Ware Kerk van 

het vroege christendom. Ze distantieerden zichzelf van de hiërarchie van het rooms-katholicisme en 

zaken zoals het canoniek recht, de transsubstantiatie en het vagevuur.73 Hoewel de Waldenzen vanaf 

hun ontstaan in de twaalfde eeuw van tijd tot tijd vervolgd zijn, bleef de beweging bestaan en zou hij 

                                                           
71

 Hunt e.a., The Book that Changed Europe, 31. 
72

 Mijnhardt, ‘Jean Frederic Bernard’, 17. 
73

 Hunt e.a., The Book that Changed Europe, 114-16. 



- 23 - 
 

onder andere in de Provence in de jaren zestig van de zestiende eeuw opnieuw voet aan de grond 

krijgen.74 Voor meer dan honderd jaar zou de familie van Bernard predikanten aan deze 

gemeenschap leveren en hierdoor zouden ze zichzelf als erfgenamen van deze traditie zien.75 In de 

religieuze opvoeding van Jean Frederic Bernard heeft het gedachtegoed van de Waldenzen een 

prominente plaats gekregen. Dit is terug te zien in de inleiding van Religieuze Ceremonies van de 

Wereld. Bernard beargumenteert daar dat de mens “het ware denkbeeld van de Godheid verloren 

heeft” en dat dit de oorzaak is van de “zo vele ongemene plechtigheden, buitensporige 

godsdienstigheden, en van ene oneindige behandelingswijze in de gebeden in gebruik gebracht, die 

niet dan een bespottelijk uitwerksel kunnen veroorzaken, wanneer ze niet verstaan worden”.76 Deze 

notie staat centraal in het gehele boek en zal geregeld de kop opsteken.77  

 Vanuit Geneve vertrok de familie via Frankfurt naar de Republiek waar Barthélemy predikant 

werd in de Franstalige Gereformeerde kerk van Amsterdam. Op veertienjarige leeftijd werd Jean 

Frederic wees door de dood van zijn ouders en in 1704 keerde hij terug naar Geneve om in de leer te 

gaan bij een boekverkoper. Hij ontpopte zich vervolgens als een succesvol makelaar tussen de gilden 

van boekverkopers in Amsterdam en Geneve.78 De aanwezigheid van de zogeheten ‘Franse kolonie’ 

in Amsterdam produceerde een sterk regionale vraag naar Franstalige Bijbels, schoolboeken en 

andere teksten. Bovendien was het verschepen van boeken relatief eenvoudig door het aanwezige 

uitgebreide Nederlandse handelsnetwerk. In 1707 vertrok Bernard opnieuw naar Amsterdam en vier 

jaar laten liet hij zich inschrijven bij het boekverkopergilde. 

Boeken waren voor Bernard meer dan handelswaar. Hij was een hoog selectieve uitgever 

met een kleine catalogus die werd gedomineerd door reisverslagen en theologische literatuur van 

een vrijdenkend onderzoekend karakter.79 In 1711 gaf Bernard zijn eerste boek uit, waarvan hij zelf 

de auteur was. Het boek werd anoniem gepubliceerd onder de titel Réflexions morales, satiriques et 

comiques sur les moeurs de nôtre siècle en zou inhoudelijk vele religieuze gewoonten en praktijken 

bekritiseren en zelfs belachelijk maken.80 Te midden van een gewelddadige Europese religieuze 

oorlog, die nu bekend staat als de Spaanse Successieoorlog (1701-1714), schreef Bernard dat mensen 

in vrede naast elkaar zouden kunnen samenleven als religie een privéaangelegenheid werd. Volgens 

hem zorgde publieke religie voor vernietiging van de onderliggende verbondenheid in de 

samenleving omdat religieuze manifesten de tegenstellingen tussen mensen vergrootten. Publieke 

religie en zijn politieke uitwerking beroofde mensen van hun gezonde verstand. Het is duidelijk dat 

de religieuze vervolging die Bernard heeft moeten ondergaan, en die de dood van enkele 

familieleden tot gevolg had, de basis heeft gelegd voor zijn levenslange twijfel over de waarde van 

gevestigde religie en zijn zoektocht naar de onderliggende essentie ervan.81  
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Bernard Picart 
 

De jeugd van Bernard Picart verliep beduidend minder roerig. Picart groeide op in Parijs als de zoon 

van Etienne Picart (?-1721), een succesvol graveur van katholieke huize. De techniek van het 

graveren en etsen leerde Bernard eerst van zijn vader en op zestienjarige leeftijd werd hij opgeleid 

aan de Academie Royale de Peinture et Sculpture. Hier trok hij al snel de aandacht van het hoofd van 

de academie, de klassieke schilder Charles Le Brun (1619-1690). In 1695 had Picart al een dusdanige 

reputatie opgebouwd dat het Zweedse overwoog hem aan te trekken.82 Ondanks dat hij niet om 

werk verlegen zat, vertrok hij in hetzelfde jaar om onbekende redenen naar Antwerpen en verbleef 

hij tot 1697 in de Republiek. Dat hij hier belangrijke contacten opdeed blijkt bijvoorbeeld uit de 

bijdragen die hij in deze tijd leverde aan Nederlandse publicaties met een overigens opvallend 

protestants karakter. Zijn interesse voor het onorthodoxe is hier ongetwijfeld aangewakkerd 

aangezien hij, inmiddels weer terug in Frankrijk, in 1698 uitvoerig commentaar leverde op de 

heidense religie van de Moskovieten. Hierin kwam tot uiting dat deze religie even interessant en 

belangrijk was als elke andere religie.83  

Picart verbleef tot 1710 in Parijs. Gedurende deze periode verwierf hij een internationale 

reputatie verwerven en kwam zijn enthousiasme voor de ‘modernen’ op de voorgrond te staan. Dit 

enthousiasme deelde hij met zijn vriend Prosper Marchand (1678-1756), een uitgever met een diepe 

interesse voor religie en filosofie, waarmee hij de theologische en filosofische kwesties van zijn tijd 

besprak. In 1707 produceerde Picart een controversiële gravure ter ere van Descartes – de held van 

de ‘modernen’ – voor het voorblad van een academische these, waarvan Marchand de legenda 

schreef die de betekenis van de gravure verklaarde. Deze gravure moest Picart later intrekken en 

vervangen door een gravure over de “harmonie tussen religie en filosofie”, omdat hij in de 

oorspronkelijke gravure niet refereerde aan de noodzaak van het geloof. Het aantal 

wetenschappelijke boeken die Picart bezat, waaronder de Principia (1687) van Isaac Newton (1643-

1727), bevestigt de interesse van de kunstenaar voor de ‘moderne’ wetenschap van zijn tijd.84 Naast 

de moderne wetenschap, die onder meer twijfel zaaide over de katholieke doctrine van de 

transsubstantiatie, was ook de kunsttheoreticus Roger de Piles (1635-1709) van grote invloed op de 

denkbeelden van Picart. Hij zorgde er mede voor dat Picart zijn katholieke geloof verloor.  

 De Piles, een fervent aanhanger van de theorie van Descartes over de passies, 

beargumenteerde dat de kunst in het algemeen ‘passie en emotie moest uitstralen’ om een 

onmiddellijke sensuele indruk te maken. Hoe beter de kunst de realiteit kan imiteren, hoe groter de 

invloed ervan. Het doel van de kunst was volgens De Piles ‘het imiteren van de simpele en 

waarheidsgetrouwe bewegingen die in de natuur worden waargenomen’ waarmee hij ‘de 

aantrekkingskracht van de kunst van de hersenen naar het oog bracht’. De intentie van de 

mechanische theorie van De Piles was om de kracht van de kunst te laten zien door aandacht te 

vestigen op de ervaringen van de kijkers. Om deze bedoeling duidelijk te maken, bracht hij de kunst 

in verband met religie. Het waren de beeldhouwers en schilders die in eerste instantie de valse 

godheden hadden opgericht ‘die voor de opkomst van fabels hebben gezorgd’ en hun beelden ‘voor 

de ogen van de Egyptenaren neergezet hebben om door hen aanbeden te worden’. De kunst had 

                                                           
82

 Hunt e.a., The Book that Changed Europe, 45-46. 
83

 Margaret C. Jacob, ‘Bernard Picart and the Turn toward Modernity’, De achttiende eeuw 37 (2005) 1-16, 
aldaar 5. 
84

 Hunt e.a., The Book that Changed Europe, 56-61. 



- 25 - 
 

hiermee de fundamenten voor religie gelegd en dit impliceerde dat kunstenaars het recht hadden 

om deze fabels ook te onderzoeken.85 

Op dezelfde manier waarop de wetenschap van de natuur voordeel haalde uit de kunst, zoals 

de botanie, de anatomie en de topografie deden, kon ook religie hier van profiteren.86 Boeken 

zouden ter vergelijking nooit een beter beeld kunnen geven van de oude religies dan een beeld of 

schilderij gemaakt met de uiterste nauwkeurigheid die de realistische epistemologie van De Piles 

voorschreef. De kunsttheorie van De Piles gaf Picart naast een nieuwe missie ook een nieuwe visie op 

de kunst van het graveren zelf. De Piles prees publiekelijk de graveerkunst als eerste echte moderne 

kunstvorm. De graveerkunst was volgens hem de dienstbode van de wetenschap, omdat het in staat 

was de natuur overtuigend en betrouwbaar te imiteren. Door te graveren kon Picart zich verbinden 

met de meest recente en progressieve noties over kunst en haar mogelijkheden. De nieuwe missie 

die hij met zijn graveerkunst voorhanden had, bracht hij onder andere in Religieuze Ceremonies van 

de Wereld ten uitvoer door voor dit werk meer dan tweehonderdvijftig natuurgetrouwe gravures van 

allerlei verschillende religieuze ceremonieën en gewoonten te maken. 

 Door kunst in verband te brengen met religie en de natuurgetrouwheid ervan als wezenlijk te 

benadrukken, sneed De Piles een ander punt aan wat ongetwijfeld invloed heeft gehad op Picart’s 

distantiëring van het rooms-katholicisme. Waar de vroegere beeldhouwers en schilders ‘fabelen’ 

hadden gecreëerd door afbeeldingen te maken van valse godheden deed de Katholieke Kerk eigenlijk 

niets anders. De aanbidding van idolen en afbeeldingen bij de katholieken was zelfs vergelijkbaar met 

heidense verafgoding. De katholieken hadden volgens Picart “bij zijnen godsdienst het bijgeloof 

gevoegd; God onder lichamelijke denkbeelden gediend, en niet meer het vermogen hebbende van 

hem in den geest te beschouwen, ’t zij door hoogmoed, ’t zij door vrees of zwakheid, scheppen zij 

behagen in zich, hem door afbeeldsels, door standbeelden, enz. te verbeelden”.87  

De afstand die Picart uiteindelijk van het rooms-katholicisme zou nemen, was echter geen 

plotselinge gebeurtenis. Marchand schrijft in zijn korte biografie over de toen reeds overleden Picart 

dat die in 1697, toen hij in de Republiek was, een boek gelezen had van de voorname protestantse 

apologeet Jean Claude (1619-1687) dat diepe indruk op hem gemaakt had. Volgens Claude lag de 

grootste fout van het katholicisme in de nadruk die werd gelegd op uiterlijk vertoon. Interne 

waarden zoals geloof, hoop en naastenliefde werden niet noodzakelijk geacht om een waardig lid 

van de Katholieke Kerk te zijn, een uitspraak die Bernard en Picart later in Religieuze Ceremonies van 

de Wereld zouden onderschrijven.88 Daarnaast zou Claude de doctrine van de transsubstantiatie 

aanvallen door een beroep te doen op de zintuigen. Door gebruik te maken van historisch en 

cultureel relativisme liet Claude zien dat de katholieke positie met betrekking tot de viering van de 

Eucharistie door de tijd heen veranderd was en dat de transsubstantiatie als innovatie moest worden 

gezien. Dit betekende dat het niet noodzakelijk was voor het ware geloof, een redenering die Picart 

bijzonder aansprak. Eenmaal terug in Parijs voerde hij discussies met verschillende bekenden over de 

relatieve waarden van het protestantisme in vergelijking met het katholicisme, een riskant 

onderwerp in het Parijs van Lodewijk XIV. Het register van de Bastille, de beruchte gevangenis in 
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Parijs, laat een behoorlijk aantal namen zien van mensen die tussen 1698 en 1710 opgesloten zijn op 

verdenking van protestantisme.89  

 Doordat de vrouw van Picart in 1708 stierf en geen van hun kinderen haar overleefden, kreeg 

hij de mogelijkheid de stap te maken waar hij al een aantal jaar over dacht. Aan het einde van 1709 

of in het begin van 1710 verliet de zevenendertigjarige Picart Parijs. Hij vertrok met zijn goede vriend 

Marchand en vader Etienne naar de Republiek. Waarom Picart en Marchand voor de Republiek kozen 

is onduidelijk, maar waarschijnlijk speelden zowel religieuze als economische redenen een rol. Picart 

en Marchand hadden beiden connecties in de Nederlandse boekenwereld, die op zijn beurt weer 

verbonden was met de Frans- en Duitstalige markten. Picart zou, in tegenstelling tot Marchand, zijn 

religieuze denkbeelden niet schriftelijk nalaten. Laatstgenoemde deed dat, in een aantal persoonlijke 

brieven, wel. Marchand schreef in 1713 bijvoorbeeld dat hij geen ‘Lutheraan, Calvinist, Remonstrant, 

Sociniaan of wederdoper was’ en dat hij kon zeggen dat hij tot geen specifieke religie behoorde. 

Iedereen die redelijk nadacht, moest volgens Marchand concluderen dat de Rooms-Katholieke Kerk 

vervallen was in “de meest smerige en verachtelijke idolatrie” en dat het tijd was om terug te keren 

naar het Nieuwe Testament om “alle bijgelovigheden en criminele innovaties” die in de laatste 

zeventienhonderd jaar geïntroduceerd waren te omzeilen. Marchand wilde terugkeren naar een 

“pure en simpele doctrine” gebaseerd op de Bijbel en streefde ernaar de “oneindigheid van bizarre 

culten en ceremoniën” die geïntroduceerd waren door het rooms-katholicisme uit te bannen.90 

Gezien hun levenslange vriendschap is het aannemelijk te veronderstellen dat de denkbeelden van 

Picart en Marchand redelijk overeenkwamen, en dat ook Picart van zijn geloof is gevallen. 

In 1712 trouwde Picart met Anne Vincent en opende met haar zijn nieuwe werkplaats aan de 

Kalverstraat te Amsterdam. In 1713 liet Picart zich inschrijven bij het boekverkopergilde te 

Amsterdam, waar Jean Frederic Bernard al twee jaar eerder lid van was geworden. Of zij elkaar voor 

die tijd al kenden, is onduidelijk, maar wel aannemelijk.91 Hun gezamenlijke afkeer van bijgeloof, 

idolatrie, religieuze vervolging en ceremoniën zou voor een directe verbintenis zorgen die uitmondde 

in een langdurige samenwerking die als doel had de oorzaak van deze zaken te bestrijden. 

 

Vroomheid volgens Bernard en Picart 
 

Uit het bovenstaande valt een beeld van vroomheid van Bernard en Picart te destilleren. Vroomheid 

had in hun ogen niets te maken met bepaald gedrag of de manier waarop men leefde, zolang men 

God maar liefhad en de overheid gehoorzaamde. Dit contrasteerde met het beeld van vroomheid 

van de Voetianen waarin vroomheid als externe bezigheid bestempeld kon worden. De mate van 

vroomheid die bij iemand aanwezig was, werd door de Voetianen bepaald door zijn of haar getoonde 

gedrag. Bij de Coccejanen werd vroomheid ook, hoewel in mindere mate, in verband gebracht met 

bepaald gedrag, namelijk het bestuderen van de Bijbel. Het vroomheidsbeeld van Bernard en Picart 

lijkt ogenschijnlijk het meeste op dat van de radicale Cartesianen. Dit is niet geheel verwonderlijk 

gezien de intensieve contacten die ze onderhielden met verschillende personen in de Republiek die 

als radicaal worden beschouwd. Met name Picart sloot zich al snel na zijn komst in de Republiek aan 

bij een groep ‘vrijdenkers’ die zichzelf de ‘Knights of Jubilation’ noemden.92 Vroomheid was voor 
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zowel Bernard en Picart als de radicale Cartesianen een interne aangelegenheid en niet iets dat in 

detail voorgeschreven diende te worden door een Kerk. Voor de radicalen was gevestigde religie 

noodzakelijk om de moraliteit van de samenleving te bewaken, en dus een publieke zaak. Het beeld 

van vroomheid van Bernard en Picart is op dit vlak fundamenteel anders.  

 Het vroomheidsbeeld en de daaruit voortvloeiende religieuze eenheid die Bernard voor ogen 

had, verwoordt hij in de ‘algemeene voorrede des ganschen werks’ van Religieuze Ceremonies van de 

Wereld door te stellen dat “Bijaldien alle Volkeren konden overeenkomen van God als een enkel 

Wezen te aanschouwen, volmaakt Oppermachtig door zijn Wezenlijkheid, Deugden en door zijn 

onafmetelijke volstrekte Volmaaktheid; zouden (…) Tussensprekers of Middelaars, Beschermheiligen 

enz. (…) eerlang afgeschaft worden: men zou eenmaal zonder enige omweg en door de kortste 

wegen tot God komen. Men zou zo veel toevlucht in de offerhanden en in de bewierokingen; in de 

Feestdagen en Broederschappen (…) in de geloften en ’t Kloosterleven, enz. niet vinden. Men zou in 

zich zelf zoeken de Goddelijkheid te vergenoegen, en men zou bevinden dat de liefde tot de Deugd 

en eerbaarheid des levens, zaken zijn, alleen aangenaam voor God. (…) Vervolgens zou men zich 

veeleer met een vereniging in den godsdienst vleien kunnen: bijaldien die zijne eerste eenvoudigheid 

wederaanvaarde; men zou dan duizenderlei Ceremoniën vervallen zien die de mensen verzonnen 

hebben, om zich gezag en aanzien te geven.”93 

 Voor Bernard en Picart was een vroom persoon dus iemand die op basis van vaststaande 

feiten nadacht over de essentie van zijn of haar geloof en niet klakkeloos de mening van een 

predikant of een andere geloofsautoriteit overnam. Niemand had het recht te verkondigen dat hij of 

zij als bemiddelaar voor God op kon treden en als gevolg daarvan te denken een ander te kunnen 

vertellen hoe hij of zij diende te geloven. Hoe iemand wenste te geloven was zijn eigen zaak. De basis 

van religieuze eenheid moest voor Bernard en Picart hierop gestoeld zijn. God was hetzelfde Wezen 

voor iedereen en hoe men tot Hem wilde komen of hoe men Hem wilde dienen zagen zij als een 

privéaangelegenheid. De schier onmogelijke taak om alle religies van de wereld onder één regime 

van religieuze tolerantie te brengen was dus precies wat Bernard en Picart voor ogen hadden, en ging 

veel verder dan het streven naar christelijke eenheid alleen.94 

Het grootste verschil in denkbeeld tussen Bernard en Picart en de radicale Cartesianen heeft 

dus betrekking op de publieke rol die religie moest spelen. In Bernard en Picart’s beeld van een 

ideale (christelijke) maatschappij was religie naar de privésfeer verbannen en bestond er geen 

publieke religie meer. In deze maatschappij zou geen kerkorganisatie bestaan – en dus ook geen 

dogmatische autoriteit – en was de Bijbel de enige geloofsautoriteit waarnaar men diende te 

luisteren. Alle verzonnen rituelen en vormen van religieuze vervolging zouden hiermee verdwijnen 

en men zou weer terugkeren naar de oorsprong van het ware christelijk geloof, zonder bijgeloof. Van 

dit radicale begrip van religieuze tolerantie en de bijkomende scheiding van moraliteit en religie 

konden zelfs de radicale Cartesianen zich geen voorstelling maken. De radicale Cartesianen zagen 

nog wel een publieke rol voor de Kerk weggelegd. Ze beoogden deze Kerk simpelweg naar eigen 

inzicht vorm te geven. De publieke Kerk hield binnen dit gedachtegoed christelijke normen en 

waarden hoog, zonder dit lichaam zou de samenleving in moreel verval raken. Bernard en Picart 

daarentegen zagen het bestaan van een publieke Kerk als oorzaak van moreel verval en stelden dat 

juist het verdwijnen daarvan mensen in staat zou stellen vroom te leven.  

                                                           
93

 Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, deel 1: VIII-IX (te vinden op: 
http://www.dbnl.org/tekst/pica002naau01_01/pica002naau01_01_0002.php geraadpleegd d.d. 6-1-2012). 
94

 Hunt e.a., The Book that Changed Europe, 132. 

http://www.dbnl.org/tekst/pica002naau01_01/pica002naau01_01_0002.php


- 28 - 
 

Binnen elke religie kwamen Bernard en Picart vrome en niet vrome mensen tegen. Vroom 

bleek een begrip dat in veel religies een benaming was voor iemand die veel met godsdienst bezig 

was. In Brazilië bijvoorbeeld werd godvruchtigheid gekoppeld aan de mate waarin men zijn 

lichaamsdelen bewoog tijdens een dans. Hoe meer men bepaalde bewegingen met zijn lichaam 

maakte, hoe vromer hij of zij werd geacht.95 De volkeren van Nieuw-Andalusië beschouwden de 

verdelging van hun vijanden volgens Bernard als een vrome daad. Verdoemd en eerloos waren 

diegenen die geen zorg droegen om zich tegen de vijand te verweren.96 De vromen, degenen die veel 

vijanden hadden doen sneuvelen, kwamen in het paradijs terecht waar ze in aangename hoven 

zouden wonen samen met de zielen van hun voorouders. Bernard laat hier zien dat vroomheid een 

erg relatief en cultureel bepaald begrip is. De scheidingslijn tussen het vrome en het niet-religieuze 

lag in de individuele relatie met God en niet in de rituelen die men beoefende en de genootschappen 

die hieruit voortkwamen. Gevestigde religie had dus, zo concludeerden ze, weinig met vroomheid 

van doen. 

 Deze gedachten maakten het mogelijk om gevestigde religie los te zien van vroomheid, en 

daarmee van moraliteit. Hiermee verschillen Bernard en Picart dus wezenlijk van de radicale 

Cartesianen, voor wie deze scheiding niet bestond. Dit maakt de afstand tussen hen in feite groter 

dan die tussen radicalen, Voetianen en Coccejanen, die allen geloofden in de noodzakelijke 

verbinding tussen religie, vroomheid en moraliteit. Het gedachtegoed van Bernard en Picart maakte 

het mogelijk om atheïsme niet langer noodzakelijk als immoreel te zien. De methode die Bernard en 

Picart gebruikten om hun beeld van vroomheid gemeengoed te laten worden was door dit denkbeeld 

compleet anders dan de methoden die de Voetianen, Coccejanen en radicale Cartesianen 

voorstonden. De verschillende methoden die werden toegepast om religieuze eenheid te 

bewerkstelligen, of om op zijn minst de stabiliteit van de samenleving te vergroten, zullen in het 

volgende hoofdstuk centraal staan.  
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3. Manieren van overtuigen 

 

3.1 Drie groepen, drie methoden 
 

Voor de Voetianen was de ideale christelijke maatschappij een theocratische samenleving waarin de 

religieuze regels strikt werden nageleefd. Volgens deze traditionele calvinisten was de volksziel 

slechts in het spoor van de vroomheid te brengen wanneer de nadruk op de naleving van kerkelijke 

voorschriften kwam te liggen.97 Kerk en Staat in de Nederlandse Republiek moesten dan ook 

geregeerd worden door deze strikte Puriteinse versie van goddelijkheid en allerminst worden 

gescheiden. De doorwerking van de Reformatie in de diepten van het mensenhart, maar ook in de 

breedte van het volksleven, werd hiermee beoogd. Als voorvechters van de zogenaamde ‘Nadere 

Reformatie’ streefden deze Nederlandse piëtisten – geïnspireerd door het Engelse en Schotse 

Puritanisme – naar een ethische Reformatie van de moraliteit. De algemene verbreide 

wantoestanden in de zeventiende-eeuwse Kerk moesten door middel van bezieling – of in hun eigen 

woorden door middel van ‘bevinding’ – worden bestreden.98 De methode van de Voetianen was er 

dus op gericht om een soort morele heropleving te bewerkstelligen. Vanuit deze heropleving zouden 

eenheid en stabiliteit volgen.  

Om deze heropleving te bereiken, was een leven van onthouding essentieel. Deze stipte 

levenswandel moest een protest zijn tegen het doen en laten van ‘wereldse’ mensen, en tegen de 

zorgeloosheid van hen die zich wel christenen noemden, maar zich buiten de kerk gedroegen alsof 

Gods wet hen geen regel stelde.99 De ethische Reformatie, met zijn theocratische aspiraties, moest 

starten binnen de familie, wat als ‘klein kerkgenootschap’ werd gezien. Vanuit deze kleine kern zou 

een morele heropleving zich over de hele natie verspreiden.100 De krachtige preken waarmee de 

predikanten hun toehoorders tot tranen konden roeren, waren dan ook sterk gericht op de familie. 

Van de Voetiaanse predikant Judocus van Lodenstein (1620-1677) werd gezegd dat hij met zijn 

preken ‘het allerhardste hert door kon snijden, door zijn tranen met zijn spraak te vermengen’.101 Het 

geloof moest leiden tot droefheid over de zonde, tot honger en dorst naar gerechtigheid en tot lust 

in een heilig leven. Burgers moesten worden aangesproken op hun gevoel en niet op hun ratio. Dit 

laatste werd door de Voetianen sterk benadrukt in het publieke debat. Het benadrukken van de ratio 

zou atheïstische neigingen aanwakkeren. Ze schroomden dan ook niet om wereldse autoriteiten in te 

schakelen bij het bestrijden van andersdenkenden. Door de aanhoudende drang van de 

gereformeerde synoden zouden bijvoorbeeld de Staten van Holland en Utrecht in 1653 een plakkaat 

uitvaardigen tegen het Socinianisme, waarmee het mogelijk werd aanhangers van deze stroming 

religieus te vervolgen.102 

Het christelijk gevoel zou daarnaast het krachtigst worden opgewekt als de toehoorders ook 

kennis bezaten. De Voetianen legden nadruk op de noodzaak van geloofsonderricht door middel van 

catechisatie. Jonge kinderen werden door kerkliederen en uitwisseling van Bijbelteksten in huiselijke 
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kring aangespoord kennis van Bijbelse passages te nemen.103 De precieze betekenis van deze 

passages was ondergeschikt aan het gevoel wat ze op moesten wekken. De Bijbel moest ter hand 

worden genomen om troost en steun te vinden en niet om verklaring te bieden. Met deze methode 

probeerden de Voetianen de aandacht af te leiden van theologische geschillen waar de ‘gewone 

man’ geen weet van hoefde te hebben.  

De gematigde Cartesianen of Coccejanen stonden voor een meer Erastiaanse verhouding 

tussen Kerk en Staat en kozen voor een meer liberale samenleving waarbinnen de band tussen religie 

en moraliteit zou blijven bestaan. De Coccejanen zagen zichzelf als moderne christenen die het 

geloof wilden moderniseren om zo intellectuele tijdgenoten aan te trekken. Het in het eerste 

hoofdstuk genoemde geschil tussen de Voetianen en de Coccejanen over de mate waarin de 

Sabbatdag moest worden nageleefd, kan hiertoe als voorbeeld dienen. Door het geloof in 

overeenstemming te brengen met aspecten van het Cartesianisme zou men de huidige generatie in 

het christelijk geloof kunnen verenigen en de rust laten wederkeren. Door de Bijbel op een 

Cartesiaanse manier te bestuderen, kon men kennis verkrijgen waar Godsbewijzen uit gedestilleerd 

konden worden. Die konden vervolgens als wapen tegen ongeloof en atheïsme worden ingezet. 

Geleerdheid moest worden toegepast op het enige wat van belang was, de Bijbel. De methode van 

de Coccejanen om samenhang onder christenen te bewerkstelligen was erop gericht om de Bijbel 

met een rationele inslag te bestuderen met als doel om een onweerlegbaar Godsbewijs te vinden.  

In deze Coccejaanse methode werden Bijbelse profetieën in verband gebracht met seculiere 

geschiedenis. Profetie werd hierin gezien als onvoltooide geschiedenis, terwijl geschiedenis werd 

geïnterpreteerd als volbrachte profetie. Deze methode van profetische theologie die de Coccejanen 

ontwikkelden, stimuleerde gelovigen om naar Gods werk in de geschiedenis te kijken en bracht 

daarmee direct bewijs voor Gods bestaan. De profetische theologie werd gezien als effectieve manier 

om ongeloof en atheïsme te bestrijden en zou al snel internationaal verspreid worden.104 De 

theologen zagen hun methode als een ware wetenschap met zijn eigen methodologie, demonstraties 

en theoretische concepten. Alle Bijbelse profetieën vormden samen een ‘ketting’ die als bewijs kon 

worden gezien voor Gods Voorzienigheid. Deze ‘ketting’ werd vervolgens als onweerlegbaar 

argument ingebracht tegen verlichte aanvallen op de Bijbel. De Coccejanen probeerden met hun 

profetische theologie een gereformeerde theologie van de middenweg te formuleren. Enerzijds 

werden rationele elementen uit het Cartesianisme omarmd en aan de andere kant werd 

deelgenomen aan het apologetische project van de Voetianen door kennis van de Bijbel als ultiem 

apologetisch middel in te zetten. Ondanks dat de Coccejanen geleerdheid aan zichzelf toeschreven, 

zouden ze hun aanspraak op het bezitten van de ware vroomheid niet opgeven. Zo werd in het 

publieke debat vaak aangehaald dat profetische theologie een grotere stimulans voor de vroomheid 

was dan het Voetianisme.105   

De radicale Cartesianen streden voor meer denkvrijheid binnen de samenleving en mengden 

zich op verschillende manieren in het publieke debat. Lodewijk Meyer stelde, zoals we eerder zagen, 

in zijn Interpres voor de theologie ondergeschikt te maken aan de filosofie. Aangezien de Bijbel zelf 

nergens aangaf waar er ad captum vulgi werd gesproken, was het uitsluitend aan de filosofie om te 

beslissen welke elementen uit de tekst letterlijk aan God konden worden toegeschreven.106 Zijn 
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methode – die door veel radicale Cartesianen werd onderschreven – was er dus zoals gezegd aan 

gelegen om mensen te overtuigen om de filosofie het laatste woord in theologische geschillen te 

geven en daarmee de stabiliteit van de samenleving te vergroten.  

Andere radicalen benadrukten juist de vrijheid van gedachten door de noodzakelijkheid en 

de onschadelijkheid ervan te demonstreren. Spinoza bijvoorbeeld keurde zowel de heerschappij van 

een filosofische als een kerkelijke elite af, omdat dit alle zekerheden teniet zou doen die het volk 

door het zelf lezen van de bijbel kon verkrijgen.107 Het grootste doel van zijn Tractatus theologico-

politicus was om de gevierde Nederlandse gewetensvrijheid te verdedigen tegen de groeiende 

intolerantie van de calvinistische geestelijken.108 Volgens Spinoza kon vrijheid om te filosoferen 

worden toegestaan zonder dat dit de vroomheid en de vrede in de samenleving zou beschadigen, 

terwijl de onderdrukking van deze vrijheid er juist voor zou zorgen dat de vrede en de vroomheid 

bedreigd zouden worden.109 Voor alle radicalen gold dat ze het belangrijk vonden dat er in de 

publieke sfeer over theologische en filosofische onderwerpen werd gedebatteerd. Om dit debat te 

stimuleren was het van belang dat de kerkelijke autoriteit werd afgezwakt, bijvoorbeeld via gedrukte 

pamfletten en geschriften. 

Radicale Cartesianen zonder universitaire achtergrond vormden kringen waarbinnen zij 

zichzelf probeerden te bevrijden van ‘vaststaande manieren en gebruiken binnen de Kerk die 

overduidelijk willekeurig waren opgetekend’.110 Respect, tolerantie en een gezonde dosis verstand 

zouden de willekeurigheid uit de Kerk wegnemen. De radicalen wilden de waarheid voor zichzelf 

vinden en waren van mening dat iedere persoon de mogelijkheid zou moeten hebben om hetzelfde 

te doen. Over de uitkomsten zou publiekelijk gediscussieerd moeten worden. Theologische 

vraagstukken werden door leken als Spinoza en Deurhoff maar ook door geschoolden als Pontiaan 

van Hattem (1645-1706) en Jacobus Verschoor (1648-1700) openlijk op een filosofische manier 

behandeld en gepubliceerd.111 De oplossingen voor deze vraagstukken werden als alternatief naast 

de officiële leer van de Kerk gepositioneerd zodat een ieder door middel van vergelijking zijn eigen 

conclusies kon trekken. Men zou in die zin de metafysica van Spinoza, waarin God gelijkgesteld wordt 

aan de natuur, kunnen zien als een poging om de gehele theologie een nieuwe rationele basis te 

geven waarmee een groot aantal bestaande theologische conflicten werden opgelost. Religie – en 

daarmee theologie – was een publieke zaak waar door iedereen, zowel leek als theoloog, aan 

bijgedragen mocht worden. Zolang dit werd gewaarborgd zouden de vroomheid en de vrede in de 

samenleving niet in het geding komen. 
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De Collegianten vormden bij uitstek een kring van radicale Cartesianen. Ze ontleenden hun 

ideeën voor een belangrijk deel aan Dirck Volkertsz. Coornhert (1522-1590), die schreef dat geen 

kerkelijke autoriteit, van welke confessionele overtuiging dan ook, het laatste woord in 

doctrinezaken diende te hebben en dat ieder individu voor zichzelf zijn eigen beslissing moest 

maken.112 De Collegianten kenden geen leraren of predikanten en verwierpen kerkelijke tucht, 

formulieren, belijdenissen en catechismussen. Iedereen was gelijk en werd gelijk geacht. Volgens 

Bernard kan iedereen die vrijmoedig in zijn gevoelens is, dit goedkeuren. “In de Colleges heeft 

iedereen het recht om te spreken, van welke godsdienst hij ook (uiterlijk) belijdenis mag doen, 

behoudens echter alleen dat hij de Goddelijkheid van de Heilige Schrift erkent. Leraar of leek, ieder 

stelt daar zijn begrippen over deze Schriftuur voor, en zegt zijn gedachten over de godsdienst.”113 

Alle leden hadden dus de volledige vrijheid om de Bijbel naar hun eigen gedachten uit te leggen en 

om zelf een theologisch systeem op dit fundament te bouwen. De Collegianten legden dus, net als 

veel andere radicalen, de nadruk op het individu en op het publiekelijk filosoferen over religieuze 

zaken. Omdat een lid in alle vrijheid zijn gedachten over de Heilige Schrift mocht verkondigen, zou 

door de debatten die hieruit voortkwamen zijn kennis vermeerderd worden.114 

Spinoza, immers ook behorende bij de groep van radicale Cartesianen, lag logischerwijs op 

dezelfde lijn als de Collegianten over het belang van individuele vrijheid. Dit is te zien in zijn opvatting 

dat ‘iedereen vrij moet zijn om voor zichzelf de fundamenten van zijn geloof te kiezen’.115 Om echt 

een stabiel, en zelfs vroom, land te verkrijgen moest men volgens Spinoza een ruimte creëren waarin 

de vrijheid om een mening te vormen en uit te dragen gegarandeerd was.116 Hij baseerde zijn ideale 

samenleving op de onafhankelijke, rationeel denkende mens die zijn mening door debat en het lezen 

van, en nadenken over, de Bijbel vormt en uitdraagt: precies wat zich in de kring van de Collegianten 

afspeelde. Dit vrijelijk nadenken en debatteren hield mensen in contact met religie en waarborgde 

dus de moraliteit.  

 

Op basis van de beelden van vroomheid hadden de drie onderscheiden groepen, zoals betoogd, een 

verschillende ideale christelijke samenleving voor ogen. Uit het bovenstaande blijkt dat de 

fundamentele vraag was in welke samenleving de moraliteit het beste gewaarborgd kon worden. 

Moest de moraliteit in de Republiek worden gedicteerd door een theocratisch puritanisme of door 

een meer Erastiaans liberalisme om de staat het best te beschermen?117 Verschillende methoden 

werden gecreëerd om de verschillende denkbeelden hierover te verwezenlijken. Voetianen kozen 

voor het kerkelijk voorschrift, Coccejanen gaven het primaat aan Bijbelkennis en -exegese en radicale 

Cartesianen zagen rationeel debat als de beproefde methode. Vertegenwoordigers van de drie 
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groepen bestreden elkaar met pamfletten en andere geschriften. De methoden kenden naast hun 

verschillen de genoemde belangrijke overeenkomst die voortkwam uit het gedeelde uitgangspunt 

dat religie een publieke zaak was. Men probeerde elkaar te overtuigen over de mate waarin de Kerk 

publieke zeggenschap had. Dat ze die zeggenschap had, stond vast. Bernard en Picart weken hier 

fundamenteel van af: zij plaatsten religie immers volledig in de privésfeer. Hun methode moest dit 

denkbeeld dan ook overbrengen. 

 

3.2 De methode van Bernard en Picart 
 

De methode van Bernard en Picart bestond slechts uit het publiceren van een voor hun tijd 

uitgebreide, moderne soort van encyclopedie waarin de geloven en gebruiken van de verschillende 

religies van de wereld werden beschreven en met elkaar werden vergeleken. Verder zouden zij zich 

bewust niet mengen in de publieke debatten over de maatschappelijke rol die aan religie moest 

worden toebedeeld. Religievergelijking was niet nieuw in de tijd van Bernard en Picart. De werken 

die voor de jaren twintig van de achttiende eeuw werden geschreven waren echter, op een paar 

uitzonderingen na, sterk gekleurd. De religie die de schrijver aanhing, kwam in deze werken vrijwel 

altijd als beste uit de bus. Ten tijde van Bernard en Picart werden over religievergelijking ook 

‘modernere’ werken gepubliceerd, die meer objectief en wetenschappelijk van aard waren. Een 

drietal historische gebeurtenissen was noodzakelijk voor het ontstaan van deze ‘moderne’ vorm van 

religievergelijking.118 

 Ten eerste zou de ontdekking van de Nieuwe Wereld en van Zuid en Oost Azië voor een 

intellectuele en religieuze schok zorgen, omdat allerlei voorheen onbekende rituelen en geloven 

konden worden geobserveerd. Deze nieuwe kennis veroorzaakte een herdefiniëring van religie als 

een universeel verschijnsel, waarbij een sterke nadruk lag op ritueel in plaats van op geloof. De 

tweede noodzakelijke historische gebeurtenis was de Renaissance, of beter gezegd, een aantal 

directe consequenties daarvan, zoals de hernieuwde interesse in de klassieke oudheid en de groei 

van de moderne filologie. Hierdoor groeide de studie naar klassieke en Oosterse talen en werden 

belangrijke teksten van verschillende culturen opnieuw uitgegeven en serieus bestudeerd. Het werk 

van de filologen – en dan met name het in 1614 gepubliceerde De Rebus sacris et ecclesiasticis 

exercitationes XVI van Isaac Casaubon (1559-1614) waarin de Corpus Hermeticum juist werd 

gedateerd en werd ontmaskerd als niet-Goddelijk geïnspireerde tekst – zorgde ervoor dat het 

holistische beeld van de religieuze geschiedenis plaats maakte voor een meer historische en kritische 

benadering van oude teksten en daarmee voor een geschiedenis van religieuze en filosofische 

ideeën.119 Ten slotte zorgden de religieuze oorlogen, die woedden in grote delen van West-Europa, 

voor de ontwikkeling van de nieuwe vorm van religievergelijking. De gewelddadige scheidingen 

binnen het Christendom zaaiden twijfel over de geldigheid van de christelijke religie. Deze twijfel 

stond aan de basis van een nieuw begrip van religie. Religie werd binnen dit nieuwe begrip niet 

langer gezien als een weergave van een vaststaande waarheid, maar meer als weerspiegeling van de 

normen en waarden van de samenleving waarin deze opbloeide.120 
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 In 1724 publiceerde Giambattista Vico (1668-1744) zijn Principi di Scienza Nuova d'intorno 

alla Comune Natura delle Nazioni waarin hij op zoek ging naar de fundamentele principes, waarmee 

de geschiedenis van religie in oude beschavingen verklaard kon worden. Guy Stroumsa, professor in 

de vergelijkende religiewetenschap aan de Universiteit van Jeruzalem, ziet in dit werk van Vico de 

geboorte van de vergelijkende religiewetenschap.121 Vico baseert zich voornamelijk op het werk van 

Hugo de Groot (1583-1645) en Francis Bacon (1561-1626) in zijn poging om een ‘wetenschappelijke’ 

methode te ontwikkelen waarmee religies met elkaar konden worden vergeleken.122 In hetzelfde jaar 

werden werken gepubliceerd van Joseph-François Lafitau (1681-1746) en Bernard Fontenelle (1657-

1757), waarin religies, gewoonten en gebruiken van culturen ten opzichte van elkaar werden 

bekeken. Afgezien van de aanwezige gravures, de enorme omvang en gedetailleerdheid is Religieuze 

Ceremonies van de Wereld gezien de tijdsgeest inhoudelijk geen unieke publicatie. Bernard en Picart 

waren één van de eersten, maar niet de enigen die deze voor hun tijd ‘moderne’ vorm van 

religievergelijking hanteerden. 

 Een voorganger en inspiratiebron was de katholieke priester Richard Simon (1638-1712) die 

in het werk Cérémonies et coûtumes qui s’observant aujourd’hui parmy les Juifs (1674) als eerste een 

wetenschappelijke vergelijking tussen het Jodendom en het Christendom opstelde.123 Dit werk van 

Simon was bij zowel Bernard als Picart bekend en zou als model voor hun Religieuze Ceremonies van 

de Wereld dienen. Simon was, net als Bernard en Picart, een volgeling van de nieuwe filosofie 

waardoor zijn werk gebaseerd was op de Cartesiaanse principes van gelijkmatigheid en 

regelmatigheid. Deze principes stelden ook Bernard en Picart in staat om te veronderstellen dat de 

wortels van alle religiositeit gelegen waren in een universele menselijke natuur.124 Waar Simon zijn 

vergelijkingen beperkte tot de joden, de christenen en de islamieten beschreven Bernard en Picart 

alle bekende religies objectief en benadrukten ze de gelijkwaardigheid ervan door ze met elkaar te 

vergelijken. Zo werden ook heidense religies uit de Nieuwe Wereld objectief bekeken en zonder 

arrogantie vergeleken met de ‘grote’ bekende religies. Waar Simon al schreef dat “men niet raar 

moest opkijken bij het zien van religieuze gebruiken bij de Turken die men ook onder ons kon 

observeren” zouden Bernard en Picart de doelstelling hebben om te laten zien dat dit niet alleen bij 

de Turken het geval was.125 

Religieuze Ceremonies van de Wereld moest op de eerste plaats weergeven dat een groot 

aantal religieuze gewoonten en gebruiken over de gehele wereld universeel was. Zo vertelt de 

inleiding al dat alle religies plechtige dagen van godsdienstigheid hadden ingesteld en dat het voor 

zowel joden, christenen, protestanten en heidenen niet geoorloofd was om arbeid te verrichten op 

deze dagen. Ook wordt melding gemaakt van het gebruik van wijwater door heidenen en dat de 

doop van de christenen als een vorm van afwassing moest worden gezien. Dit was zowel bij joden, 

mohammedanen en oude Grieken al een gewoonte.126 Bernard en Picart wilden dus niet zozeer de 

verschillen tussen de religies laten zien, maar juist de gelijkenissen benadrukken. Daarnaast moest 

het werk duidelijk maken dat veel religieuze plechtigheden en gebruiken op ongeveer dezelfde wijze 
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waren ontstaan. Doordat de mensheid steeds beschaafder was geworden en in steden was gaan 

leven, werden er tempels in gebruik genomen en priesters aangesteld. Die priesters vervuilden 

vervolgens de Ware godsdienst met plechtigheden en gebruiken, waardoor deze steeds minder 

geestelijk van aard werd. Uiteindelijk waren de priesters in alle godsdiensten er in geslaagd om zich 

meester te maken van de vorstenhoven en zodoende de wereld te besturen.127  

Door de gelijkenissen te laten zien tussen alle religies wilden Bernard en Picart eenheid 

bewerkstelligen. Geloofden we immers niet allemaal in dezelfde God? De georganiseerde Kerken 

moesten worden afgeschaft. Om dit te bewerkstelligen was het nodig dat iedereen zelf nadacht over 

zijn of haar eigen beeld van religie en zich niet liet leiden door geestelijken, bestaande ceremonies, 

gebruiken en zelfs niet door Bernard en Picart maar door onloochenbare feiten over alle bestaande 

religies van de wereld. Vrijelijk filosoferen en debatteren, wat door de radicale Cartesianen werd 

voorgestaan, leverde slechts meningen en was dus niet voldoende. Nadenken op basis van 

feitelijkheden bracht mensen dichter tot de waarheid, nadenken over theologische stukken en 

meningen van anderen niet. De debatten van de Collegianten zorgden er bijvoorbeeld voor dat 

gelovigen door elkaar beïnvloed werden. De Collegianten waren “geen vereniging van gelijkgestemde 

geesten, maar juist een samenraapsel van mensen die geen eenheid van gevoelens kent.”128 Een 

vergelijking met de Republiek, met al zijn verschillende confessies en religieuze pluriformiteit, is snel 

gemaakt. Conflict ligt hierbij logischerwijs op de loer want de Bijbel is, in tegenstelling tot de 

wiskunde, niet altijd duidelijk waardoor je tegenstellingen in de uitleg blijft houden.129 Meningen 

werden overgenomen, wat weer tot nieuwe dogma’s en schisma zou leiden. Dit was precies wat de 

Collegianten in 1686 was overkomen, toen een inhoudelijk conflict ervoor zorgde dat het 

genootschap uit elkaar viel.  

Wat Bernard en Picart aan hun lezers wilden overbrengen, was dat men een directe band 

met God niet kon krijgen door met geleerden of medegelovigen te spreken, maar slechts door zelf na 

te denken op basis van de feiten en op basis van kennis van de wereld. Kennis en feiten die Bernard 

en Picart zouden verstrekken. Het feitelijk lezen van de Religieuze Ceremonies van de Wereld, en 

daardoor in contact komen met de verschillende manieren waarop religie wordt gepraktiseerd, zou 

leiden tot een beter begrip van de essentie van religie.130  

Hoe feitelijk was het werk van Bernard en Picart? Net als Vico was Bernard duidelijk 

beïnvloed door Bacon. Met behulp van diens theorieën kon hij bouwen op de traditionele 

humanistische methode van geleerdheid en zijn empirische idealen toepassen op de studie naar 

religie. De vele reisverslagen die Bernard zelf gepubliceerd had of waaraan hij met betrekking tot het 

publiceren ervan had bijgedragen, dienden als bronnen waaruit de objectieve feiten konden worden 

gedestilleerd. Naast het gebruik van deze bronnen selecteerde hij voor Religieuze Ceremonies van de 

Wereld vele bestaande traktaten. Aan zijn eigen essays voegde hij meerdere fragmenten uit andere 

boeken toe. Met de door Bernard nauwkeurig uitgekozen fragmenten van verschillende auteurs 
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werd het mogelijk voor de lezer om de universele wetten te vinden die onder het religieus gedrag 

van de mensheid lagen.131  

Bernard schrijft naar eigen zeggen objectief over alle religies in de wereld en laat meerdere 

malen expliciet merken slechts ‘historisch’ verslag te willen doen, voornamelijk als hij over ketterse 

sekten als het Sociniaandom spreekt en als hij de denkbeelden van vrijdenkers als Spinoza en 

Pontiaan van Hattem uiteen zet. Om het kwaad te vermijden, schrijft hij, moet men het kennen: 

maar als men het kwaad eenmaal kent moet men het niet hatelijker en afschuwelijker weergeven 

dan het wezenlijk is. “Het is de plicht van een Christelijk schrijver om waarachtig en onpartijdig te zijn 

jegens de vijanden van de godsdienst. Hij moet ingetogen zijn in zijn oordeel en altijd op zijn hoede 

zijn tegen de gevaarlijke vooroordelen die door de geboorte, onze opvoeding, het land waarin we 

leven en de gewoontes die ons aankleven zijn gecreëerd. Wat zou het fantastisch zijn als iedereen die 

over een godsdienst schrijft zich zou houden aan deze grondregels! Hun werken zouden tot onze 

verlichting dienen: maar daarentegen worden we verblind door de vooroordelen waarmee ze 

vervuld zijn. Het Christendom zou dan een godsdienst van oefening zijn, in plaats van de godsdienst 

van beschouwing die het nu is.”132 Daarnaast vond Bernard dat hij de lezer zijn vrijheid van 

onderzoek ontnam als hij zich in zijn beschrijvingen anders gedroeg dan met matigheid.133  

Kennis van zaken, dat moest een mens opdoen. Bernard schrijft dat “de meeste mensen die 

met religieuze vooroordelen ingenomen zijn, mensen met andere vooroordelen beginnen te haten. 

Deze haat geeft doorgaans gehoor aan laster. Er is geen godsdienst die van deze gebreken vrij is. De 

vooringenomen Heidenen lasterden de eerste Christenen: deze, de overhand gekregen hebbende, 

lasterden de Heidenen op hun beurt. De oorzaken van dit gedrag zijn 1. de onbekwaamheid om 

kundig te worden, en 2. de weigering om kennis van zaken te nemen. Deze oorzaken zouden geen 

kwaad brengen, indien de mensen in alle gevallen stilzwijgendheid en liefde betrachten. Het ongeluk 

wil dat de menselijke hoogmoed niet meer tot zwijgen kan besluiten en dat de valse 

godsdienstigheid, welke in alle Religies bij het gewone volk in zwang is geraakt, met de naastenliefde 

niet goed paren wil.”134 Aan de onbekwaamheid om kundig te worden kon Bernard niets veranderen, 

maar aan het gemak waarmee men kennis van zaken kon nemen wel. Het werk van Bernard en Picart 

leverde de objectieve feiten, men hoefde het slechts te lezen. 

 De natuurgetrouwe gravures van Picart droegen bij aan het objectieve beeld. In het vorige 

hoofdstuk is beschreven dat Picart de graveerkunst – onder invloed van zijn mentor Roger de Piles – 

zag als de dienstbode van de wetenschap, omdat ze in staat was de natuur realistisch en 

betrouwbaar weer te geven. Gravures waren beter in staat dan tekst om een natuurgetrouw beeld 

over te brengen van onbekende ceremonies en gebruiken. Om de gravures zo authentiek mogelijk te 

maken, baseerde Picart zich zoveel mogelijk op eigen ervaringen of op bronnen uit eerste hand. Bij 

verschillende rituelen en ceremonies was hij persoonlijk aanwezig en zijn schetsboek had hij altijd bij 

zich. Voornamelijk reisverslagen en het werk van eerdere graveurs dienden als bronnen voor de 
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gravures van niet-Europese religieuze praktijken.135 Picart was soms bereid om zijn nauwkeurigheid 

op te geven, als dat het grotere doel diende. Inheemse bevolking liet hij er bijvoorbeeld vaak 

Europees uit zien om de scènes meer vertrouwd over te laten komen. Zo konden ze gemakkelijker 

worden begrepen. De inheemse bevolking werd zelfs als veel gezonder afgebeeld dan de Europese 

om eventuele vooroordelen teniet te doen. Het belangrijkste doel was om de lezer ervan te 

overtuigen dat inheemse bevolking op vele punten overeenkomsten had met de bevolking van 

Europa. Andere volken moesten in hun complexiteit worden begrepen en niet worden afgedaan als 

heidenen die moesten worden bekeerd. Bronnen die het vergelijkbaar maken van alle religies 

ondersteunden, werden bewust uitgezocht en aangepast.136 

Dat iedereen voor zichzelf op zoek moest naar de feiten in de methode van Bernard en Picart 

werd extra onderstreept doordat zij zich niet mengden in het publieke debat over de rol van religie in 

de samenleving. Ze gaven geen traktaten uit waarin hun standpunten werden beargumenteerd. Ze 

hoefden de samenleving niet persoonlijk te overtuigen, dat deed het werk voor hen. De woorden en 

gravures zouden voor zichzelf spreken. Iemand moest op basis van het lezen van de feiten in het 

werk een mening vormen en dus het liefst niet al een sterke mening hebben. De doelgroep was dan 

ook niet de traditionele elite. 

 

3.3 Een andere methode, een andere doelgroep 
 

Hoe kan de afwijkende visie en methodiek van Bernard en Picart worden verklaard? Hiervoor 

wenden we ons nu naar hun boek, om te kijken voor wie ze het precies schreven en wat ze aan die 

doelgroep wilden overbrengen. 

 Bernard en Picart waren zelf leken en schreven waarschijnlijk voor medeleken. Meer dan 

eens benadrukt Bernard uitdrukkelijk dat hij geen geleerde is. Wanneer hij bijvoorbeeld over het 

geschil tussen Voetius en Coccejus schrijft dat “de strenge zedenlessen van Voetius onbedoeld 

doorgaans alleen strekken om het volk verdrietig te maken en zelfs menigmaal te vervaren en te 

verschrikken” geeft hij aan het daarbij te laten, omdat het hem als leek niet past om een 

protestantse theoloog te verheffen noch te vernederen. Coccejus te prijzen naar zijn verdiensten 

gaat volgens Bernard de krachten van een geringe leek te boven. Sowieso dient een leek als hij de 

ingetogenheid nooit uit het oog te verliezen, wanneer een keuze gemaakt moet worden tussen de 

verschillende manieren waarop de Heilige Schrift kan worden uitgelegd.137 Bernard is naar eigen 

zeggen geen geleerde in religieuze zaken en wil dit ook absoluut niet zijn.  

Religieuze geleerden komen er in het werk dan ook bekaaid van af. In de verhandeling over 

de ketterse joden spreekt Bernard erg uitgebreid over de Caraïten, een groep joden die voorstond 
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dat de boeken van Mozes letterlijk dienden te worden geïnterpreteerd.138 De Caraïten verwierpen 

alles wat de Heilige Schrift, de gezonde rede en een bestendige overlevering hen niet leerde. Volgens 

hen verzwakt de uitleg van de geleerden (Rabbijnen) de kracht van de Heilige Schrift. Dit maakte de 

Caraïten minder bijgelovig dan andere joden en zorgde ervoor dat hun Jodendom zuiverder was: 

“Een groot getal plechtigheden, om geen bijgelovigheden te zeggen, die de joodse Rabbijnen 

verzonnen hebben werden hiermee uitgezonderd”.139 Als Bernard spreekt over de vervolgingen die 

de joden hebben meegemaakt, schampt hij over de geleerden die bij gebrek aan wonderdaden en 

profetieën allerlei onbeduidende overleveringen verzonnen waaraan de joden zich overgaven.140 

Joodse geleerden lieten zich voorstaan onfeilbaar in hun besluiten te zijn en bepalen de macht van 

nieuwe geleerden zodanig als het hun behaagd. Daarnaast maakten ze voorstanders van hun 

godsdienst wijs dat de hemel voor hen altijd open was, doordat ze door kracht van onderwijzing tot 

zaligheid van het volk gearbeid hadden.141 Ze creëerden extra voordelen, naast de voordelen die God 

beloofd had, voor gelovigen die nauwkeurig de godsdienstigheid van de Sabbatdag waarnamen en 

maakten zich aanzienlijk door veel overleveringen te verzinnen, die vervolgens de godsdienst 

verdeelden in verschillende sekten.142 Niet alleen de joodse geleerden kregen het voor de kiezen in 

de bronnen die door Bernard en Picart werden gebruikt, maar ook de gulzige Griekse priesters die 

“nauwelijks een enkele druppel wijwater vergieten zonder ervoor betaald te zijn” en de Griekse 

bisschoppen die elkaar geld toeschoven en constant met hun positie bezig waren, kregen er van 

langs.143  

Wanneer ze schrijven over de opkomst en de voortgang van de reformatie komt hun mening 

over de gierigheid en de heerszucht van de Kerk pas goed naar boven. Bernard vergelijkt het 

Christendom met een markt, “voorzien van allerlei koopmanschappen, grappenmakers en 

kwakzalvers om het volk te vermaken en waarbij klatergoud en sieraden als bedekking voor de 

verdorvenheid van de leerstukken wordt gebruikt.” Deze verdorvenheid is volgens hem het gevolg 

van het verval van het Latijn, de grote Volksverhuizingen en de verbastering die dit in de Europese 

talen tot gevolg had. Hij weet het ook aan de haarkloverijen van de nieuwe en de oude filosofen, de 

brabbeltaal van de ‘Mystieken’ en ‘Devotarissen’ en aan de vele verschillende manieren waarop de 

scholen en de kloosters veranderingen in de godgeleerdheid teweegbrachten en geschillen 

veroorzaakt hadden. Dit alles had de duisterheid van de leerstukken en daarmee de onkunde van de 

christenen van dag tot dag vergroot en zo steeds meer gelegenheid gegeven aan de baatzuchtige 

geestelijkheid om hier misbruik van te maken.144 Het ware middel om goede christenen te maken 
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bestond er volgens Bernard in om het Christendom tot zijn ware eenvoudigheid terug te brengen, 

iets dat de Waldenzen vanaf de negende eeuw al poogden te doen.145  

 De Waldenzen, zo schreef Bernard verder, hebben zich van andere christenen onderscheiden 

door juist het priesterdom te verwerpen en te geloven dat het de leken geoorloofd was te prediken, 

de biecht te horen en de andere Sacramenten te bedienen.146  Zijn afkeer van priesters, theologen en 

andere religieuze geleerden kwam gezien zijn Waldensische opvoeding niet uit de lucht vallen. De 

Waldensische catechismus stelt dat het de intentie van Jezus Christus is om christenen tot het geloof, 

de hoop en de liefde te leiden. Er is sprake van onwettige of onbehoorlijke bedieningen als de 

priester deze intentie niet kent en staande houdt dat de genade en de waarheid in de uiterlijke 

plechtigheden vervat zijn. Het vertrouwen op anderen buiten Jezus Christus, zoals priesters, heiligen 

en geleerden, maar ook op religieuze ceremonies en gebruiken, vormt voor de Waldenzen de 

verleiding van de antichrist. Voor Bernard was een goed christen in ieder geval een leek die niet 

gebonden was om een zekere instelling of persoon slaafs te volgen maar zelf nadacht over de 

intentie van Jezus Christus.147  

Dat Bernard mensen verheerlijkte die zelf nadachten wordt op verschillende plaatsen in het 

boek bevestigd. In de verhandeling over de ‘Godisterij’ schrijft Bernard bijvoorbeeld dat “Het dom 

gemeen en de vergramde godgeleerden vaak een schrijver met de negatieve naam van godist 

vereren die de vrijheid neemt van de gebreken der kerkelijken te durven schrijven, die hun 

schoolgeleerde spitsvinnigheden veracht en de ongelukkige snedigheid welke zij hebben getoond in 

het uitvinden van formulieren op formulieren durft te verwerpen.”148 

Leken die nadachten over religie, en niet priesters of geleerden, werden verheerlijkt en 

vormden de doelgroep van het boek. Let wel, met deze leken werden niet diegenen bedoeld die nog 

nooit van een andere doctrine gehoord hadden dan waarin ze waren opgegroeid en ook niet 

diegenen die geen begrip hadden van de doctrine die ze nu volgden. Bernard en Picart hadden de 

weldenkende, kapitaalkrachtige, geletterde burger voor ogen toen ze het boek samenstelden. Een 

burger die nog niet dusdanig geïndoctrineerd was door predikanten dat hij of zij nog in staat was om 

zich open te stellen voor hetgeen Bernard en Picart te melden hadden. Het boek laat respect zien 

voor de nadenkende burger, voor de mening van de gewone man. Hiermee wijkt het werk af van veel 

werken die werden geschreven voor de traditionele, intellectuele elite.  

Bernard en Picart hadden een verandering van de samenleving voor ogen. Een gemeenschap 

waarin kerkelijke organisaties geen plaats meer hadden en waarin geen ongelijkheid op basis van 

religie meer zou bestaan. Duidelijk was dat de traditionele elite deze verandering niet door zou 

(kunnen) voeren. De gedachten over religie moesten in de gehele samenleving worden veranderd. 

Mensen overtuigen op basis van debat met rationele argumenten was hiervoor niet voldoende. De 

samenleving moest zichzelf overtuigen op basis van feiten. De intellectuele elite bereiken was dus 

niet genoeg. De overgrote deel van de samenleving bestond uit leken waardoor verandering 
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logischerwijs bij hen begon. Niet verwonderlijk dan dat Bernard en Picart, tijdens het schrijven van 

het werk, de gewone burger voor ogen hadden.  

  



- 41 - 
 

Conclusie 

 

In dit werk is geprobeerd om, aan de hand van het werk van Bernard en Picart, licht te werpen op het 

denken over vroomheid in de late zeventiende en vroege achttiende eeuw. We zagen dat de 

Republiek fundamenteel instabiel was. Deze instabiliteit kwam deels door wat er zich in het 

buitenland afspeelde, maar had ook een duidelijke interne oorzaak: religieuze diversiteit. De angst 

voor het uiteenvallen van de broze eenheid was zeker niet denkbeeldig en werd door religieuze 

twisten regelmatig aangewakkerd. 

 Vanuit religieuze groeperingen werd dan ook geprobeerd om tot grotere eenheid te komen. 

Omdat wel duidelijk was dat de Republiek religieus pluriform was en zou blijven, werd het debat veel 

meer gevoerd over de ideale christelijke samenleving. De christelijke geloofsgenootschappen hadden 

hierover namelijk sterk uiteenlopende ideeën, variërend van een sterk theocratische samenleving, 

waarbinnen voorgeschreven gedrag tot de letter moest worden opgevolgd, tot een religieus liberale 

samenleving, waarin religie voornamelijk als een collectieve mentale exercitie werd voorgesteld. Aan 

de basis van de verschillende samenlevingen lagen ideeën over vroomheid, een begrip dat tot het 

eind van de achttiende eeuw fundamenteel verbonden was met moraliteit. De geloofsgroeperingen 

waren allen van mening dat gevestigde religie de bewaker van de vroomheid was, en dus ook van de 

moraliteit van de samenleving. Wat precies een vrome burger was, vormde de kern van het debat. 

Dat de vrome burger religieus was, stond dus niet ter discussie – het ging veeleer over de invulling 

van die religiositeit en de mate waarin de Kerk dit voor diende te schrijven. De verschillende 

debatterende groepen in de Republiek stonden in de basis dus niet ver van elkaar af gezien ze allen 

de publieke functie van gevestigde religie onderschreven. 

 Hier komen Bernard en Picart om de hoek kijken. In dit onderzoek is geprobeerd aannemelijk 

te maken dat zij zich hier sterk onderscheiden. De essentie van hun baanbrekende boek is dat 

vroomheid kon worden losgekoppeld van gevestigde religie. Vroomheid werd volgens Bernard en 

Picart door de individuele relatie met God bepaald en kon niet worden voorgeschreven. Alle religies 

in de wereld vertoonden daarnaast dusdanige overeenkomst en propageerden in zo hoge mate 

dezelfde waarden en normen dat de verschillen eigenlijk niet relevant waren – althans niet in de 

publieke sfeer. Hierdoor kon religie een zuivere privéaangelegenheid worden. 

 Natuurlijk hadden Bernard en Picart allerlei redenen om tot hun denkbeelden te komen. Ze 

hadden een achtergrond van vervolging (Hugenoten), affiniteit met het gedachtegoed van 

Waldenzen en vrijmetselaars, interesse in nieuwe wetenschappelijke denkbeelden van Descartes, 

Bacon en Newton, een persoonlijke zoektocht naar religiositeit en spiritualiteit en een broodwinning 

in het uitgeversvak van de Republiek. Gezien deze achtergrond is het niet zo verwonderlijk dat ze een 

empirische studie maakten en dat ze tot de conclusie kwamen dat er veel meer overeenkomst dan 

verschil was. Ze sloten aan bij eerder vergelijkend religieonderzoek en ideeën van Coornhert over de 

maatschappelijke noodzaak van religie. Het baanbrekende van hun onderneming is dan ook niet het 

boek zelf maar veeleer het feit dat zij vonden dat je een mening moet baseren op feiten en niet op 

filosofie. Het zelf nadenken op basis van de rede alleen was niet langer voldoende (zoals voor de 

radicalen); nu werd het nadenken op basis van data en feitelijkheden de norm. Het boek probeert 

dan ook eerder een dataset te zijn dan een betoog. Een weldenkend mens zou immers op basis van 

dezelfde feiten hoogstwaarschijnlijk wel tot dezelfde conclusie komen als de auteurs; die hoefde niet 
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opgelegd of voorgekauwd te worden. Dus Bernard en Picart hoefden zich niet zelf te mengen in het 

debat, de feiten (het boek) zouden voor zich spreken.  

 Wie waren die weldenkende mensen? Bernard en Picart schreven niet voor geestelijken 

maar voor kapitaalkrachtige, stedelijke, geletterde burgers. Deze mensen werden door de auteurs in 

staat geacht om voor zichzelf te denken op basis van de feiten die ze nu kregen aangereikt. Zouden 

deze mensen, die zich in de loop van de achttiende eeuw sterk politiek emancipeerden, nu ook al op 

religieus gebied een dergelijk traject hebben doorlopen, en speelde dit boek daarbij een rol? De 

positie van de burger of de leek werd steeds belangrijker geacht en zij moesten dan ook actiever 

betrokken worden bij geloofskwesties. Wilde men de samenleving veranderen dan moest niet de 

traditionele elite worden aangesproken maar juist de massa weldenkende mensen, zij konden het 

verschil maken. Inquisitie, religieuze vervolging en onderdrukking zouden wegvallen als de massa de 

overtuiging kreeg dat religie in de privésfeer moest worden geplaatst. Het is in ieder geval helder dat 

de auteurs hun doelgroep een opdracht meegaven, namelijk om zelf uit te zoeken wat religiositeit 

voor dat individu nu eigenlijk inhield. Dat was waarschijnlijk, zo valt wel te lezen in het boek, niet het 

volgzaam luisteren naar een preek in de kerk of het gedachteloos deelnemen aan rituelen. De vraag 

die zich opwerpt, is of ze hierbij alleen de Nederlandse burger voor ogen hadden of veel meer een 

Europese of misschien wel een Franse? 

 Wie de verlichting interpreteert als een internationale beweging die zich afzet tegen het 

Franse absolutisme, zoals Margaret Jacob, zou kunnen aanvoeren dat Bernard en Picart – immers 

Franse vluchtelingen – een voorbeeld waren van internationale verlichters. Ze schreven in het Frans, 

waardoor het in meerdere landen gelezen kon worden, en beperkten zich niet tot de religieuze 

situatie van de Republiek. In principe kon hun boek dus voor burgers in heel Europa van waarde zijn. 

Dit lijkt aan te sluiten bij de these van Israel, die in de Republiek de verlichting zag ontstaan, een 

beweging die zich vanuit daar vervolgens over Europa verspreidde. Hier is echter wel een 

kanttekening bij te plaatsen. Want wat is eigenlijk precies verlichting? Het valt te beargumenteren 

om het loskoppelen van moraliteit en religie als basis van verlichting te zien. Pas daardoor immers 

wordt het mogelijk om Kerk en Staat echt te scheiden. Hoe radicaal Spinoza en zijn kring ook 

mochten zijn, voor hen was moraliteit altijd verbonden met religie, welke vorm die religie ook kreeg. 

Dit maakt de radicale verlichters een stuk minder radicaal: de morele atheïst bestond nog niet. 

 Die morele atheïst werd ook door Bernard en Picart niet gepropageerd. Maar ze maakten 

hem wel mede mogelijk door moraliteit en religie niet noodzakelijkerwijs met elkaar te verbinden. 

Hoe iemand wenste te geloven was in hun gedachtegoed niet langer een publieke zaak. Ze waren van 

mening dat de Kerk niet de autoriteit had om vroomheid, en daarmee moraliteit, voor te schrijven. 

Dit opende allerlei perspectieven op moraliteit als privéaangelegenheid: moraliteit kon dus ook uit 

niet religieuze bronnen worden afgeleid, zoals uit meer algemeen-menselijke waarden of uit de 

staat. Dit is wellicht, veel sterker dan het gedachtegoed van iemand als Spinoza, de essentie van de 

verlichting zoals die zich over Europa verspreidde. Vroomheid, en daarmee moraliteit, werd steeds 

meer gekoppeld aan politiek en burgerschap en minder aan religie. Het droeg er ook toe bij dat, door 

de scheiding van Kerk en Staat, politiek en sociale vraagstukken veel meer in het centrum van het 

debat kwamen te staan dan religieuze vraagstukken. Zou het wellicht zinvol zijn om de boven 

beschreven these van Israel niet op te hangen aan Spinoza, maar aan Bernard en Picart? Het lijkt in 

ieder geval helder dat de verandering in gedachten over vroomheid meer aandacht verdient dan er 

vaak aan wordt toegeschreven.  
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