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Voorwoord 
 

Het onderwerp van deze scriptie werd mij aan de hand gedaan door Jo Spaans. Hoewel ik in 

eerste instantie mijn twijfels had over de haalbaarheid van het onderzoek naar een dergelijke 

onbekende spotprentenserie ben ik er toch mee aan de slag gegaan. Op een paar momenten 

van frustratie over het gebrek aan informatie na, heb ik er geen seconde spijt van gehad. 

Relatief onbekend als ik was in de wereld van de prenten vond ik het bijzonder leuk om in het 

onderwerp te duiken. Het resultaat ligt voor u: een historische eindscriptie, rijk voorzien van 

beeldmateriaal.  

Deze scriptie had er niet kunnen komen zonder de hulp van een aantal mensen. Als eerste Jo 

Spaans, die naast de gouden tip voor het onderwerp, ook haar begeleiding, hulp en expertise 

bood. Naast veel feedback en goede tips, gaven de regelmatige besprekingen mij een extra 

motivatie om door te werken en het grote geheel voor de kerst af te ronden. Dank ook aan 

Catharijneconvent, waar ik iedere keer weer langs mocht komen om hun grote hoeveelheid 

prenten van Roma Perturbata te bekijken en die de prenten beschikbaar stelden om in de 

scriptie te gebruiken. Als laatste dank aan David Onnekink, die met een scherpe blik zorgde 

voor een flinke punt op de i.   
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Inleiding  
 

Wat doet de verkiezing van de koning van Polen-Litouwen in een Nederlandse 

spotprentenserie uit 1706 en 1707? Waarom zijn alle prenten gekopieerd van bestaande 

afbeeldingen? Waarom zijn er verschillende varianten van de serie in omloop? Dat zijn 

slechts een aantal vragen die opkomen bij het bekijken van Roma Perturbata. Deze serie met 

spotprenten blijkt meer te zijn dan een religieuze stellingname in een lokaal conflict. 

Jansenisme, anti-jansenisme, antiroomse en protestantse aspecten zijn allemaal aanwezig. 

Daarnaast echter zijn ook politieke elementen terug te vinden. De verheerlijking van de Zeven 

Staten van de Republiek, een anti- Franse houding, en vreemde politieke details hebben een 

plaats in de prenten gekregen. Waarom een Amsterdamse uitgever de serie op deze manier 

produceerde is de vraag van deze scriptie.  

Sinds het schisma van 1723 bestaan er twee katholieke kerken in Nederland, de 

rooms-katholieke kerk en de roomsch katholieke kerk van de Oud-Bisschoppelijke Clerezie, 

later de oudkatholieke kerk. Het grootse geschilpunt tussen beide komt tot uiting in de waarde 

die zij toekennen aan de positie van de paus. Bij de oudkatholieken is zijn rol een stuk kleiner 

dan die bij de rooms-katholieken is. Voor de oudkatholieken is de paus slechts bisschop van 

Rome en heeft hij niet het primaat over de gehele katholieke kerk. Ook de pauselijke 

onfeilbaarheid is door de oudkatholieken verworpen. Dit verschil in benadering van de paus 

vormde samen met een aantal andere problemen de voorgeschiedenis van het eigenlijke 

schisma in de Republiek. Grote onduidelijkheid bestond over de status van de katholieke kerk 

en de bevoegdheden van de apostolisch vicaris in de Republiek. Ook spanningen tussen de 

seculiere clerus en de reguliere clerus, en discussie over de kerkleer droegen bij aan het 

conflict. De problemen werden echter groter toen paus Clemens XI de Nederlandse 

apostolisch vicaris Petrus Codde schorste en vervolgens afzette vanwege twijfels over zijn 

orthodoxie. Toen de paus daarna Theodorus de Cock, zonder overleg met de Utrechtse clerus, 

in plaats van Codde aanstelde werd dat niet geaccepteerd. Grote onenigheid ontstond waarbij 

de vraag naar de macht van de paus centraal stond.  

In deze woelige periode is de spotprentenserie Roma Perturbata in 1706 en 1707 

uitgegeven. De spanningen tussen Rome en de katholieken in de Republiek vormden het 

onderwerp van de Vroegmoderne spotprenten. Door middel van spot, satire en propaganda 

wordt in 10 of 13 prenten Rome belachelijk gemaakt en Codde en zijn aanhangers 

verheerlijkt. Hoewel deze inhoud al een doel op zich is, lijkt dat bij nadere studie niet de 

enige bedoeling die de maker had met de serie. De inhoud gaat verder dan de denkbeelden 
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van Codde en heeft daarbij een behoorlijke dosis politieke elementen in zich. In deze scriptie 

zal dan ook onderzocht worden wat de boodschap en het doel waren van de auteur bij het 

maken van Roma Perturbata. Deze twee aspecten hoeven zeker niet met elkaar overeen te 

komen maar houden zeer waarschijnlijk wel verband met elkaar.  

Hoewel er een begin is gemaakt met het onderzoek naar prentkunst in Nederland1 

blijft het onderwerp een ondergeschoven kindje. En binnen de algemene literatuur over 

prenten speelt de categorie van de spotprenten een nog kleinere rol. In tegenstelling tot het 

onderzoek in Engeland2

                                                 
1 Jan van der Waals, Prenten in de Gouden Eeuw, van kunst tot kastpapier (Rotterdam 2006); Nadine 
M.Orenstein, Hendrick Hondius and the business of prints in seventeenth-century Holland (Rotterdam 1996). 
2 Mark Hallet, The spectacle of difference. Graphic satire in the age of Hogarth (New Haven, Londen 1999); 
Herbert M. Atherton, Political prints in the age of Hogarth: a study of ideographic representation of politics 
(Oxford 1974); Mary Dorothy George, English political caricature: a study of opinion and propaganda (Oxford 
1959); Diana Donald, The age of caricature : satirical prints in the reign of George III (New Haven 1996) 

 is er in Nederland bijna geen aandacht geweest voor spotprenten, en 

wat er aan literatuur bestaat is voor een groot deel sterk verouderd. Slechts enkele iets meer 

actuele werken behandelen de Nederlandse spotprenten als onderwerp van studie. Hiervan is 

Knolles Comiecque tafereelen. Over 18de-eeuwse Nederlandse spotprenten (Amsterdam 

1983) een van de weinige voorbeelden. In de overige studies waar spotprenten bij betrokken 

zijn vormen ze bijna altijd onderdeel van een breder kader, en worden ze vanuit een bepaald 

thema benaderd. Dit zorgt voor een eenzijdig beeld van de spotprenten. Zo spelen spotprenten 

een rol in het onderzoek naar de ontwikkeling van nieuws en actualiteiten en de opkomst van 

de publieke opinie. In de bundel Public opinion and changing identities in the Early Modern 

Netherlands van Judith Pollmann en Andrew Spicer, komen de prenten zijdelings aan bod als 

dragers van politieke opvattingen. Ook in de letterkunde komt verwantschap met de prenten 

aan de orde. Zowel in Comiecque tafereelen als in Een nieuw vaderland voor de muzen: 

geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1560-1700 (Amsterdam 2008) van Porterman en 

Smits-Veldt worden spotprenten in een letterkundig kader van humor, karikatuur en satire 

geplaatst. Daarnaast worden veel spotprenten geanalyseerd onder politieke thema’s. Zo laat 

Wolfgang Cillesen in zijn Krieg der Bilder: Druckgraphik als Medium politischer 

Auseinandersetzung im Europa des Absolutismus (Berlijn 1997) zien hoe vorsten spotprenten 

gebruikten om zichzelf te verheerlijken en de tegenstander belachelijk te maken. Ook Willem 

Langeveld plaatst spotprenten in het politieke kader in Politiek per prent. Een inleiding tot de 

politieke beeldcommunicatie (Amsterdam 1989). Nederlandse spotprenten komen dus wel aan 

bod in de literatuur maar bijna altijd als onderdeel van een breder onderzoek dat vanuit een 

bepaalde, thematische, invalshoek gedaan wordt. Dat zorgt voor een beperkte blik op de 



7 
 

prenten, waarvan alleen de relevante kant besproken wordt en de prenten nooit als geheel 

worden geanalyseerd.  

Een uitzondering in dit overzicht vormt het boek van Daniel Horst, De Opstand in 

zwart-wit. Propagandaprenten uit de Nederlandse Opstand 1566- 1584 (Zutphen 2003). Dit 

onderzoek van Horst heeft als onderwerp de propagandaprenten uit de Opstand. Dat deze 

spotprenten in hun geheel geanalyseerd en in de context worden geplaatst maakt dat dit werk 

een waardevolle bijdrage is aan het spotprentenonderzoek. In deze scriptie ga ik op eenzelfde 

manier te werk als Daniel Horst. Ik probeer de serie Roma Perturbata in haar geheel te 

analyseren en te plaatsen in de omstandigheden waarin ze gemaakt werd. Op die manier 

probeer ik een klein deel van de enorme hoeveelheid spotprenten die er zijn, de aandacht te 

geven die ze, als beeldvorming van de tijdgenoot, verdient. Daarnaast denk ik dat de 

eenzijdige thematische benadering van spotprenten, als letterkundig onderdeel, politiek 

middel of medium van nieuws en actualiteit, tekortdoet aan de complexiteit van de 

spotprenten. Dat deze verschillende thema’s en benaderingswijze in werkelijkheid niet zo uit 

elkaar getrokken kunnen worden blijkt dan ook in dit onderzoek. De analyse van Roma 

Perturbata laat zien dat spotprenten niet enkel deel uitmaken van één van de overkoepelende 

gebieden maar juist het onderlinge verband tussen deze thema’s benadrukken. Waar dit voor 

de periode van de Opstand al gedaan is wil ik met deze scriptie een begin maken met de 

prenten uit de politiek en religieus woelige periode van de Spaanse Successieoorlog.  

Om dit complexe onderwerp zorgvuldig uiteen te zetten is gekozen voor een opzet in 

verschillende delen. In deel 1 zal een korte inleiding gegeven worden op spotprenten in het 

algemeen en de serie Roma Perturbata in het bijzonder. In deel 2 en 3 zullen de prenten uit de 

serie geanalyseerd worden. Deel 2 zal gaan over de religieuze boodschap en het daarbij 

behorende doel en deel 3 draait om de boodschap en het doel op het politieke vlak. Elk 

analytische hoofdstuk zal voorafgegaan worden door een hoofdstuk over de religieuze dan 

wel politieke context van de periode. Deze omstandigheden in de late zeventiende en vroege 

achttiende eeuw zijn onontbeerlijk voor een goed begrip van de inhoud en boodschap van de 

prenten en hebben daarom apart aandacht gekregen. Hoewel de politieke en religieuze 

omstandigheden vaak met elkaar verweven waren zorgde hier een onderscheid per onderdeel 

voor de nodige structuur in het geheel.  

Een uitgebreide beschrijving van de prenten op zich zal niet worden gegeven. Dit werk 

is al gedaan door de beschrijvers van de prentenverzamelingen van Muller en van de Atlas 

van Stolk. Ook Frederick Stephens heeft voor het British Museum een uitgebreide 

beschrijving van Roma Perturbata gegeven. Bij de analyse van de prenten zal het dus draaien 
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om de inhoud, boodschap en doel van de prenten. Hierbij is gekozen voor een indeling op 

basis van religieuze of politieke thema’s die uit de prenten naar voren komen. Dit geeft 

structuur en zorgt voor een meer integrale benadering dan een analyse per prent. Bij de 

bespreking zijn zoveel mogelijk beeldelementen en toegevoegde tekst betrokken. Dit ging 

echter om zoveel materiaal dat het onmogelijk was elk detail in deze scriptie te verwerken. 

Hoewel veel versjes, woordgrappen en beelddetails onbesproken zijn gebleven zijn alle 

onderdelen in grote lijnen aan de orde gekomen.  

Bij deze bespreking is een keuze gemaakt in terminologie. De benaming van de 

verschillende complexe groeperingen was vooral een lastige keuze. Gekozen is om 

duidelijkheid vóór complexiteit te laten gaan. In dit geval resulteerde dat in het in één groep 

plaatsen van jansenisten, volgelingen van Codde en voorstanders van de lokale katholieke 

kerk in de Republiek. Deze typeringen konden in praktijk voor een persoon gelden maar dat 

hoefde zeker niet het geval te zijn. Tegenover deze groep stond de groep van de reguliere 

clerus, de jezuïeten in het bijzonder. Zij hadden een proroomse instelling en stonden achter de 

keuze voor Theodorus de Cock als apostolisch vicaris. Ook hier geldt dat deze eigenschappen 

niet op alle personen betrekking hadden maar dat gekozen is voor generalisering ten behoeve 

van de duidelijkheid van het stuk.  

De kern van de scriptie bestaat uit de prenten die samen Roma Perturbata vormen. 

Omdat het lastig praten is over afbeeldingen zal in de analyse een groot aantal afbeeldingen 

opgenomen worden. Hierdoor wordt het bekijken van de (onderdelen van) prenten tijdens de 

bespreking ervan mogelijk. Op die manier zal het beantwoorden van de vraag naar de 

boodschap en het doel van Roma Perturbata niet in beschrijvingen alleen blijven steken maar 

zullen de prenten zelf hun inhoud prijs geven.  
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Hoofdstuk 1 Roma Perturbata: een vroegmoderne 

spotprentenserie 
 

In de Vroegmoderne Tijd werden prenten voor verschillende doeleinden gebruikt. Een groot 

deel van de afbeeldingen fungeerde als vervanging voor de veel duurdere schilderkunst. In 

ieder huis hing wel een prent met een landschap, een Bijbels thema of een portret van de 

favoriete dominee of pastoor als decoratie aan de muur. Ook afbeeldingen met morele inhoud 

of met een actuele nieuwswaarde waren bijzonder populair. Naast dit decoratieve gebruik 

werden prenten ook verzameld in albums, waarbij het om kleinere formaten ging. En wanneer 

de prent minder aantrekkelijk werd voor de eigenaar kon deze ze altijd nog gebruiken om er 

zijn kast mee beplakken of slecht houtwerk mee te verbergen.3

In deze situatie is intussen verandering gekomen. Spotprenten zijn steeds vaker 

onderwerp van onderzoek, hoewel dit in de meeste gevallen als deelonderwerp van een 

bredere studie gedaan wordt. Het is echter geen gemakkelijk bronnenmateriaal.

  

Naast deze voornamelijk decoratieve prenten bestond er ook een niet-decoratief genre, 

de zogenaamde spotprenten. Deze prenten werden door vroegmoderne critici gebruikt om 

actuele gebeurtenissen te becommentariëren. Hoewel spotprenten een aparte categorie 

vormden, werden ze in veel gevallen in een adem genoemd met de andere onderdelen van de 

politieke media als pamfletten en vlugschriften. Maar ook almanakken, gedichten en zelfs 

liederen werden gebruikt om de actualiteiten te bespreken. Woord en beeld werden constant 

door elkaar gebruikt en een onderscheid dat we nu kennen bestond toen niet. Zo werden 

pamfletten vaak begeleid door een gegraveerde of geëtste illustratie en werden spotprenten 

aangevuld met verklarende teksten. Deze wijze van geïllustreerd kritiek leveren maakte deel 

uit van een lange traditie. Spottende afbeeldingen van actuele situaties werden al sinds de 

zestiende eeuw geproduceerd en voorbeelden van karikaturale vormen zijn zelfs in de oudheid 

teruggevonden; ze hebben een lange geschiedenis die doorloopt tot de dag van vandaag. 

Desondanks werd door (kunst)historici aan deze prenten over het algemeen weinig aandacht 

besteed.  

4

                                                 
3 Jan van der Waals, Prenten in de Gouden Eeuw, van kunst tot kastpapier ( Rotterdam 2006) 11,12. 
4 B. Kempers ed., Openbaring en bedrog. De afbeelding als historische bron in de Lage Landen (Amsterdam 
1995) 14, 15. 

 Zelden laten 

de makers zich over de inhoud en de bedoeling van hun werk uit, en opdrachtgevers, die daar 

meer duidelijkheid over zouden kunnen verschaffen, zijn vaak onbekend. Daarnaast namen de 
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makers het vaak niet zo nauw met de feitelijke geschiedenis en verdraaiden zij zaken in hun 

prent.5 Een grote mate van gissen en persoonlijke interpretatie ligt dus op de loer en de 

voorkeur van historici voor geschreven bronnen boven beeldend materiaal lijkt 

gerechtvaardigd.6

Om in de enorme hoeveelheid prenten uit de zeventiende en achttiende eeuw enige 

structuur aan te brengen, is het van belang te categoriseren. In navolging van het onderscheid 

dat in het buitenland wordt gemaakt kan het beste worden gekozen voor een splitsing op basis 

van onderwerpen. Zo kan men onderscheid maken tussen sociale spotprenten, waarin sociale, 

morele en zedelijke aspecten uit de maatschappij werden bekritiseerd, en politieke en 

religieuze spotprenten.

 Toch geven deze bronnen met actuele spotprenten een schat aan historisch 

materiaal weer, die voor zowel historici als kunsthistorici van grote waarde is.  

 

1.1 Spotprenten in de vroegmoderne tijd  

Onder de enorme hoeveelheid prenten die in de Republiek werden geproduceerd, 

onderscheidden de spotprenten zich op grond van hun inhoud. In deze categorie ging het niet 

om esthetisch fraaie afbeeldingen maar om het bekritiseren van misstanden in de 

maatschappij. De onderwerpen die in de spotprenten naar voren kwamen waren zeer 

gevarieerd: van het belachelijk maken van vijandige vorsten tot het aan de kaak stellen van 

armoede; van het bespotten van de patriotten tot het bekritiseren van de lage moraal; van een 

karikatuur van de paus tot ingewikkelde politieke verhoudingen.  

7 Ondanks het verschil in genre hadden alle spotprenten wel een 

gemeenschappelijk doel: ‘het bespotten van de algemeen menselijke ondeugden en die van 

politieke en religieuze tegenstanders’.8

Dit bespotten van tegenstanders was van alle tijden, maar sinds de uitvinding van de 

boekdrukpers had het gebruik van spotprenten een vlucht genomen. Een bijzondere 

hoogtijperiode van religieuze spotprenten was dan ook de tijd van de Reformatie in Duitsland. 

Hier was in de eerste helft van de zestiende eeuw de prentnijverheid verder ontwikkeld dan in 

de Nederlanden. Na 1517 werd deze goedkope manier van drukken dan ook veelvuldig 

gebruikt om de positie van de tegenstander te ondermijnen.

  

9

                                                 
5 Wolfgang Cillesen, Krieg der Bilder: Druckgraphik als Medium politischer Auseinandersetzung im Europa des 
Absolutismus (Berlijn 1997) 16, 17. 
6 Kempers, Openbaring en bedrog, 14. 
7 Paul Knolle, Comiecque tafereelen. Over 18de-eeuwse Nederlandse spotprenten (Amsterdam 1983) 5. 
8 Knolle, Comiecque tafereelen, 7. 
9 Geloof en satire anno1600 , Rijksmuseum het Catharijneconvent (Utrecht 1981) 5. 

 Niemand minder dan Luther 

besefte heel goed dat de voornamelijk analfabete bevolking het beste via afbeeldingen kon 

worden bereikt. Opvallend veel van de propagandaprenten uit die periode komen dan ook uit 
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de hoek van de reformatoren, waarbij via gesimplificeerde spotprenten de katholieken bespot 

werden en de protestanten positief naar voren kwamen.10 In Nederland werd in de eerste helft 

van de zestiende eeuw weinig gebruikgemaakt van religieuze propagandaprenten. De echte 

opkomst van religieuze en politieke prenten ontwikkelde zich pas tijdens de Tachtigjarige 

Oorlog, voornamelijk tijdens het Twaalfjarig Bestand.11

In deze woelige periode in de Republiek werd de drukpers op grote schaal ingezet. Dat 

resulteerde in een enorme stroom pamfletten, prenten en ander drukwerk die de publieke 

meningsvorming over politieke en religieuze onderwerpen probeerde te beïnvloeden. Om een 

indruk van de hoeveelheden te krijgen: in de zeventiende eeuw werden in hoogtijperiodes 

ongeveer 300 pamfletten per jaar gedrukt en in rustiger tijden gemiddeld rond de 130. De 

meest populaire werden drie tot vier keer in herdruk genomen.

  

12 Ook waar het om spotprenten 

ging werd er veel geproduceerd en de handel in deze prenten bleef niet beperkt tot het 

binnenland. Er was veel contact met het buitenland en er bestond zelfs een internationaal 

netwerk van handelaars in drukwerk. Dit wordt duidelijk uit brieven, verkoopboeken en 

fondslijsten, die in verschillende talen werden uitgegeven. Ook durfden ondernemers zelf 

over de grens te gaan; zo opende de Nederlandse uitgever Pieter Schenk een filiaal in Leipzig. 

Prenten werden over en weer verkocht: buitenlandse in de Nederlanden, en Nederlandse 

prenten in het buitenland. Internationale handel vond daarnaast plaats op beurzen. Naast 

boeken werden op de grote beurzen in Leipzig en Frankfurt ook veel prenten verhandeld. Dit 

was een goede reden voor graveurs en prentuitgevers om met hun handel op die beurzen 

aanwezig te zijn.13

Engeland vormde een grote markt voor de Nederlandse prenten. Veel prenten die 

bestemd waren voor dat land, werden eerst in het zuiden en later in de Noordelijke 

Nederlanden geproduceerd om vervolgens naar Engeland te worden gescheept.

   

14 Veel van die 

Nederlandse prenten gingen over Engelse zaken, eerst vanwege de rivaliteit op het gebied van 

handel tussen beide landen en later vanwege de politieke band in de persoon van stadhouder 

Willem III. De Nederlandse prenten hadden op de Engelse markt zowel een kwantitatief als 

een kwalitatief overwicht.15

                                                 
10 Eamon Duffy, Saints & sinners: a history of the popes (New Haven enz. 1997) 9, 244,245,250. 
11 Geloof en satire, 6,10 
12 Willem Frijhoff en Marijke Spies, 1650: Bevochten eendracht (Den Haag 1999) 261,262. 
13 Gerdien Wuestman, De Hollandse schilderschool in prent. Studies naar reproductiegrafiek in de tweede helft 
van de zeventiende eeuw (z.p. 1998) 172-175. 
14 Frijhoff en Spies, Bevochten eendracht, 273. H.M. Atherton, Political prints in the age of Hogarth : a study of 
ideographic representation of politics (Oxford, 1974) 1. 
15 Idem, 31 en 44.  

 Deze situatie duidde op een leidende positie van de Nederlanden 

in de spotprentindustrie. Cornelis Veth noemt in zijn boek Geschiedenis van de Nederlandse 
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caricatuur de Republiek zelfs de bakermat van de politieke prent.16 Onder andere Jan Luyken, 

die vooral geestelijke werken illustreerde, en Gerard de Lairesse, die vooral naar Italiaans 

voorbeeld werkte, waren grote namen in de prentindustrie.17 Maar de grootste rol was 

weggelegd voor Romeyn de Hooghe.18 Deze omstreden artiest, voornamelijk in dienst van 

Willem III, werkte aan een enorme hoeveelheid technisch hoogstaande, grotendeels politieke 

spotprenten. Zowel in Nederland als in Engeland genoot hij grote bekendheid en populariteit, 

en met zijn prenten wist hij het politieke bewustzijn van de massa te stimuleren.19 Mede door 

personen als De Hooghe bereikte de (spot)prentindustrie in de Republiek in de tweede helft 

van de zeventiende eeuw een bloeiperiode. Vanaf de achttiende eeuw namen omringende 

landen echter het stokje over. Onder andere in Engeland vormde zich een nieuwe top van 

getalenteerde spotprentmakers waarbij de Republiek achterbleef.20

In deze categorie van spotprenten is de prentenserie Roma Perturbata een opmerkelijk geval. 

Deze religieuze spotprenten over de aanloop naar de breuk tussen de katholieken en de oud- 

katholieken, zijn op verschillende plaatsen terug te vinden. De serie maakt onderdeel uit van 

de verzameling van Abraham van Stolk, die onder de naam Atlas van Stolk bekend staat. Ook 

Frederik Muller heeft de prenten in zijn verzameling opgenomen. Hier vormt Roma 

Perturbata echter weer onderdeel van een subserie Lusthof van Momus. Deze overkoepelende 

serie bestond, naast Roma Perturbata, uit vier andere series en was vooral tegen de Fransen 

gericht.

 

 

1.2 Roma Perturbata: een geval apart 

21

 Opvallend aan al deze verzamelingen is dat Roma Perturbata nergens hetzelfde is. Het 

grootste verschil zit in de twee varianten die van de serie bestaan. Er is een versie uit 1706 die 

uit tien prenten bestaat en een versie uit 1707 waar drie prenten aan toe zijn gevoegd en dus 

dertien prenten telt. Naast dit onderscheid in hoeveelheid prenten is er ook een onderscheid in 

 Naast deze twee verzamelingen is ook de universiteitsbibliotheek Utrecht in het 

bezit van een versie van Roma Perturbata. De meest uitgebreide Roma Perturbata-collectie is 

echter te vinden in het Museum Catharijneconvent in Utrecht. Dit museum heeft de gehele 

collectie van het opgeheven oudkatholieke museum gekregen, waar ook een groot aantal 

prenten uit de serie toe behoorde.  

                                                 
16 C.Veth, Geschiedenis van de Nederlandsche caricatuur: en van de schets in de Nederlandsche beeldende 
kunst (Leiden 1921) 2. 
17 P.T.A. Swillens, Prentkunst in de Nederlanden tot 1800 (Utrecht 1942) 95-100. 
18 Cillesen, Krieg der bilder, 11. 
19 Meredith Hale, Romeyn de Hooghe and the birth of political satire (zp 2006) 232-236. 
20 Knolle, Comiecque tafereelen, 3,4. 
21 Rijn, G. van, Atlas van Stolk : katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van 
Nederland IV (Amsterdam, 1895-1933) 53-176. 
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vorm. Zo zijn er varianten van de prentenserie die gebonden zijn, zowel van de uitgave van 

1706 als die van 1707. In de Atlas van Stolk en de verzameling van Frederik Muller zijn de 

prenten echter, hoewel bij elkaar gegroepeerd, los opgenomen. Naast gebundeld of 

gegroepeerd zijn er ook nog losse prenten in omloop. Deze bonte variëteit in een serie is op 

zich niet vreemd. Veel prenten die oorspronkelijk afzonderlijk zijn verschenen, werden later 

gebundeld in boekjes. Deze boekjes werden populaire verzamelobjecten.22 Maar de 

mogelijkheid om een enkele prent te kopen bleef ook bestaan. Zo konden klanten kiezen of ze 

een prent, meerdere prenten of het hele gebonden setje wilden kopen.23

                                                 
22 Atherton, Political prints in the age of Hogarth, 19. 
23 Orenstein, Nadine M., Hendrick Hondius and the business of prints in seventeenth-century Holland 
(Rotterdam 1996) 132-134. 

  

Naast de verschillen in jaar van uitgave, los of gebundeld, zit er ook nog verschil in de 

losse afbeeldingen van Roma Perturbata. Van een aantal prenten bestaat een eenvoudiger en 

een meer uitgebreide versie. Bij enkele prenten zijn varianten bekend met meer en minder 

uitleg en bij een prent is zelfs een heel andere uitleg toegevoegd. Zoveel is duidelijk dat Roma 

Perturbata geen statische, vastgelegde serie was, maar aan veranderingen onderhevig. Deze 

veranderingen zijn ook terug te zien in het titelblad van de gebonden versie. De prenten uit de 

uitgave van 1706 kregen een overkoepelende titel die als volgt luidde: 

  

‘Roma Perturbata ofte ’t Beroerde Romen. Vertoond door X zinnebeelden, toegepast op de X 

geboden, door die van ’t Pausdom, docht voornamelijk door de munniken, meest overtreeden, 

gelijk nu in de historiën van P. Codde en T. de Cock; waarin de hoogmoedigheid van de Paus 

wegens zijn aanmatigend rechts op ’t Staats Nederland, en zijn onmacht om ’t gewaande recht 

uit te voeren, beneffens der wederspannigen munniken vlucht cierlijk voor ogen gesteld 

worden.’ Bijeengesteld door L v J en zijn medehelpers als liefhebbers der stellingen van 

Jansenius.  

Gedrukt te Loven, ten koste van de Groote Compagnie, met priv. 1706 

 

Toen de inhoud van de tweede uitgave veranderde van tien naar dertien prenten werd de titel 

daarvan ook aangepast. De datum werd natuurlijk gewijzigd in 1707 en in deze versie werd ’t 

beroerde Romen vertoond in XIII zinnebeelden, en toegepast op de X geboden (enz). Ook 

werd in de titel al aangeven waar de uitbreiding van de serie over zou gaan. De volgende 

zinnen werden daarom toegevoegd:  
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Als mede ’t gevaar van Clemens, in het afkeuren van de Bischop van Paderborn, als gekoren 

bisschop van Munster, trachtende in des zelfs plaats de stellen de Bisschop van Osnabruk. En 

tot besluit ’t gastmaal der gebanne munniken, getraceerd door haal opperste kok. 

 

Deze titelpagina maakte al veel duidelijk over de inhoud van de prenten. Ze gaan over de 

onenigheden tussen Petrus Codde en Theodorus de Cock, over de zeggenschap van Rome in 

de katholieke kerk van de Republiek en over alle overtredingen die de paus en de monniken 

begingen in de Republiek. Wat betreft de keuze van het onderwerp was Roma Perturbata 

geen uitzondering. Nadat Codde door Rome geschorst was uit zijn functie van vicaris barste 

de drukpersstrijd los. Leden van de clerus gingen die strijd in woord en geschrift aan en 

pamfletten gingen over en weer. De anders zo kalme katholieken lieten deze gebeurtenis niet 

zomaar passeren.24 In de pamflettencatalogus van Knuttel treft men meer dan 200 pamfletten 

aan over de onenigheden onder de Nederlandse katholieken en over de daadwerkelijke 

scheuring tussen de katholieken en de Clerezij van 1723.25

De meeste van deze pamfletten, vlugschriften en spotprenten kwamen uit de hoek van 

de aanhangers van Codde, die ook wel onder de noemer jansenisten of Clerezij aan zullen 

worden geduid. Zij maakten gebruik van deze populaire media om zich te verdedigen. Het 

aantal mensen dat bereikt kon worden was veel groter dan via een preekstoel en ook was het 

enigszins veiliger. In de meeste parochies nam namelijk de sympathie voor de Clerezij af

 

26 en 

was het openlijk ventileren van hun ideeën niet slim. Een anoniem pamflet uitgeven was dan 

een makkelijker manier. Daarnaast stond de groep rondom Codde er over het algemeen 

financieel beter voor dan hun tegenstanders. Zij beschikten dus over de middelen om 

drukwerk te kunnen verspreiden.27

De plaats van Roma Perturbata in deze pamfletten- en prentenpolemiek is duidelijk: 

het zijn spotprenten op de tegenstanders van de jansenisten en op Rome. Zowel in beeld als in 

woord worden de dwaasheid, misstanden en het kwaad van de tegenstander aan de kaak 

gesteld en belachelijk gemaakt.

 

28 De serie voldoet aan de omschrijving van spotprenten 

doordat er sprake is van het bespotten van de religieuze tegenstander.29

                                                 
24 Gian Ackermans, Herders en huurlingen: bisschoppen en priesters in de Republiek (1663-1705) (Amsterdam, 
2003) 258. 
25 Willem Pieter Cornelis Knuttel, Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke 
Bibliotheek  III (Den Haag 1889-1920) 280-389. 
26 P. Polman, Katholiek Nederland in de achttiende eeuw I (Hilversum, 1968)103-104. 
27 Ackermans, Herders en huurlingen, 282,284. 
28 Willem Langeveld, Politiek per prent. Een inleiding tot de politieke beeldcommunicatie (Amsterdam 1989) 49. 
29 Knolle, Comiecque tafereelen, 7. 

 Daarnaast is er echter 

ook een projansenistisch aspect in de prenten te onderscheiden. Door deze laatstgenoemde 
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invulling hebben de prenten ook een propagandakarakter. Propagandaprenten kenmerken zich 

door een duidelijk politiek of religieus standpunt uit te dragen. Dit standpunt is subjectief en 

de maker probeert zoveel mogelijk steun voor dat standpunt te krijgen.30 De verschillende 

onderdelen van propagandaprenten zijn zonder veel moeite in Roma Perturbata terug te 

vinden. Ook bij propagandaprenten hoort spot op de tegenstander, en die ontbreekt niet bij 

Roma Perturbata. De tegenhanger van spot op de tegenstander is verheerlijking van de eigen 

groep. Ook dit is in Roma Perturbata terug te zien in de goedheid en oprechtheid van de 

jansenisten met als voorman Codde. Naast deze twee voorbeelden van propaganda gebruikte 

de maker van de serie ook andere technieken. Het gaat dan om het verspreiden van geruchten, 

gebruikmaken van stereotyperingen en het overdrijven, simplificeren en verzwijgen van 

bepaalde elementen. Deze facetten zullen in de hoofdstukken over de prenten verder worden 

uitgewerkt.31

Over de beroepsgroep die verantwoordelijk was voor de productie van spotprenten is weinig 

bekend. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de makers hun prenten vaak anoniem 

produceerden, of gebruik maakten van een schuilnaam. Van veel werk is dus niet bekend wie 

de maker is, laat staan dat er gegevens zijn over eventuele opdrachtgevers. De reden hiervoor 

was waarschijnlijk het risico van censuur op voornamelijk religieuze en politieke spotprenten. 

Maar ook de status die de spotprenten hadden in de kunstwereld, de prenten werden niet als 

kunst gezien

  

 

1.3 Makers en kopers 

32, zal makers niet snel hebben overgehaald hun naam op hun werk te zetten. We 

weten dus weinig over de achtergrond van de prentenmakers en over hun politieke, 

economische of religieuze situatie zijn geen gegevens bekend. Wel is duidelijk dat het bijna 

allemaal mannen waren en veel van hen in Amsterdam werkzaam waren. Aangenomen wordt 

dat bijna alle graveurs in opdracht van professionele uitgevers werkten, waarbij ze voor de 

periode waarin de opdracht werd uitgevoerd bij hen in dienst traden.33

De uitgever was de leidinggevende in het productieproces van de prent. In de meeste 

gevallen werd het initiatief voor het maken van een prent door hem genomen, hoewel er ook 

uitzonderingen waren op deze regel. Nadat een idee was ontwikkeld, bracht de uitgever de 

benodigde personen – de graveur, de drukker en de ontwerper – bij elkaar en zorgde hij dat de 

  

                                                 
30 Daniel R. Horst, De Opstand in zwart-wit. Propagandaprenten uit de Nederlandse Opstand 1566- 1584 
(Zutphen, 2003)18.  
31 Horst, De Opstand,16-18. 
32 Knolle, Comiecque tafereelen, 8. 
33 Wuestman, De Hollandse schilderschool in prent, 105-107. 
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financiën rond waren. Wanneer de prent klaar was werd onderaan de naam van de uitgever 

gezet, gevolgd door de term ‘excudit’. Dit betekende dat hij, in tegenstelling tot de ontwerper 

of de graveur, de eigenaar was van de koperplaat en van de prenten die eraf kwamen.34 Hoe 

de relaties tussen de verschillende medewerkers van het productieproces waren is lang niet 

altijd duidelijk. Soms waren die relaties er niet en kon een graveur naar een willekeurige 

uitgever stappen,35 maar vaak werd er binnen familieverbanden gewerkt.36 En hoewel meestal 

meerdere personen de verschillende ambachten uitoefenden in het proces, kon het zo zijn dat 

slechts een of twee mensen voor alle functies verantwoordelijk waren.37 Dit laatste zien we 

bijvoorbeeld bij de familie Allard, die zowel producent als uitgever van gravures was.38

Net als veel andere spotprenten was ook Roma Perturbata anoniem op de markt gebracht. Op 

de prenten van Roma Perturbata stond wel een maker en een plaats, maar dat waren valse 

namen die onderdeel waren van de satire. Zo heeft de producent bij een prent over hel en 

vagevuur de gegevens ‘Tot Helmond, by Dirk Purgatori’ geplaatst, en bij het rad van fortuin 

was de maker ‘Clemens Fortuin in Radenburg’. Over het algemeen wordt aangenomen dat de 

Amsterdamse Carel Allard zowel de uitgever als de graveur van de prenten was, een mening 

die onder andere de bekende prentenverzamelaar en uitgever Frederik Muller was toegedaan. 

De manier waarop de figuren, de mensen en dieren zijn afgebeeld, was volgens hem 

karakteristiek voor Allard.

  

 

De familie Allard  

39

Carel Allard werd gedoopt op 19 januari 1648 in Amsterdam als zoon van de 

Amsterdamse uitgever Hugo Allard en zijn vrouw Maria de Goyer. Hij ging bij zijn vader 

werken in het familiebedrijf als graveur, drukker en uitgever.

 Van de meeste verzamelingen van Roma Perturbata neemt men 

aan dat Carel Allard de maker van de prenten is.  

40

                                                 
34 Idem, 146. 
35 Idem, 145. 
36 Frijhoff en Spies, Bevochten eendracht , 269. 
37 Atherton, Political prints in the age of Hogarth, 38. 
38 Knolle, Comiecque tafereelen, 29- 31. 
39 F. Muller, De Nederlandsche geschiedenis in platen: beredeneerde beschrijving van Nederlandsche 
historieplaten, zinneprenten en historische kaarten II (Amsterdam 1863-1887) 81.  
40 Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek I, 79.  
    Cornelius Koeman, Koeman’s Atlantes Neerlandici I (Houten 1997-…) 31. 

 Hugo, of Huych Allard had 

het bedrijf in de jaren 1650 opgericht, en tot een middelgrote uitgeverij gemaakt. De 

specialiteit van de Allards lag in het maken van landkaarten en atlassen. Toch maakte Huych 

Allard er niet erg veel: in de veertig jaar dat hij in de handel zat produceerde hij slechts 60 
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kaarten en 3 atlassen.41 Bovendien liet de kwaliteit van wat hij maakte te wensen over. Huych 

kopieerde een 100 jaar oude kaart waar hij niet de moeite nam om de inpolderingen, die 

ondertussen waren uitgevoerd, in te verwerken.42 Carel, die doorging met kaarten maken, was 

succesvoller dan zijn vader in de verkoop van voornamelijk atlassen.43 De productie nam hij 

voor een deel voor eigen rekening, andere kaarten liet hij door externe graveurs maken.44 

Naast kaarten en atlassen verkocht de familie Allard ook ander materiaal. Dit was niet meer 

dan normaal in die tijd; bijna alle uitgevers hadden een gevarieerd fonds. Waarschijnlijk 

kunnen we hierbij denken aan tekeningen, schilderijen en verschillende soorten prenten, 

zowel decoratief als politiek en religieus.45

 Allards persoonlijk omstandigheden vinden we terug in een aantal verschillende 

bronnen. Op 14 juli 1673 ging hij in ondertrouw met Lucia van Dooreslaer. Zij overleed 

echter in 1683 en nog datzelfde jaar hertrouwde Carel met Cornelia van Buren.

  

46 Uit zijn 

eerste huwelijk kreeg Allard twee zonen, Hugo de Jonge en Abraham. Van Abraham weten 

we dat hij van 1676 tot ongeveer 1730 leefde. Over Hugo is iets meer onduidelijkheid. In 

Tooleys Dictionary vinden we een geboortedatum van 167347 en in Wurzbach komen we een 

sterfdatum van 1684 tegen.48 Hoewel de auteurs van het Nieuw Nederlandsch biografisch 

woordenboek er niet zeker van zijn of Abraham een zoon of een broer van Carel was lijkt zijn 

geboortejaar 1676 meer in de richting van een zoon te wijzen.49 Van Hugo de jonge is weinig 

bekend, waarschijnlijk omdat hij vrij jong is overleden. Over Abraham weten we dat hij in het 

familiebedrijf van zijn vader en opa is gaan werken. Daarin was hij voornamelijk bekend om 

zijn grote aantal topografische prenten. Bovendien heeft hij tal van spot- en zinneprenten 

gemaakt tijdens de Spaanse Successieoorlog.50

                                                 
41 Ashley Baynton-Williams, 'Huych Allard the Elder: a lesser known Dutch publisher' in: MapForum 7 (2005) 
22-26, 22.  
42 Günter Schilder, Monumenta Cartographica Neerlandica II (Alphen aan den Rijn 1986- …) 165,166. 
43 Baynton- Williams, Huych allard the elder, 22, 23. 
44 I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel, 1680-1725, III (Amsterdam, 1965) 258. 
45 Wuestman, De Hollandse schilderschool in prent, 148. 
46 Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek I, 79.  
    Koeman, Atlantes Neerlandici, 31. 
47 Ronald Vere Tooley, Tooley’s Dictionary of mapmakers I (Riverside 1999-2004) 21. 
48 Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek I, 79.  
    Alfred von Wurzbach, Niederländisches Künstler-Lexikon (Wenen, Leipzig 1906) 11. 
49 Ibidem.      
50 Nieuw Nederlandsch Biografisch woordenboek I, 79. 

 Dit laatste geeft aanleiding tot de gedachte dat 

Carel Roma Perturbata wellicht niet alleen heeft gemaakt. In dit soort familiebedrijfjes liepen 

zaken nogal eens door elkaar en het is dan ook zeer waarschijnlijk dat ook Abraham heeft 

meegewerkt aan deze spotprentenserie, een categorie die hem klaarblijkelijk goed lag. 

Daarnaast lijkt ook de datering in die richting te wijzen. De prenten zijn in 1706 en 1707 
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uitgegeven, een periode waarin Carel al handel aan het afstoten was en bezig was de zaak aan 

zijn zoon over te dragen.51

 Over de professionele kant van Carel Allard is weinig bekend. In van Eeghens 

uitgebreide boek over Amsterdamse boekhandels komt hij slechts zijdelings voor. Ook in 

andere werken over Hollandse uitgevers zijn weinig gegevens over hem te vinden. De 

beperkte informatie die te vinden is over deze Vroegmoderne graveur en uitgever laat echter 

wel een bepaald beeld van hem zien. Zo komt hij voor in een lijst met namen van personen 

die illegaal Frans papier bezaten. Ook komt hij voor in een lijst met ‘goede mannen’,

 

52 een 

verwijzing die waarschijnlijk te maken had met de arbitragerechtspraak.53

Over het maken van kaarten en atlassen is bekend dat Carel veel kopieerde, een 

praktijk die we terugzien bij zijn productie van Roma Perturbata. Hoewel het overnemen van 

oude platen niet per definitie verkeerd was, nam Carel ook prenten over van zijn tijdgenoot en 

grote concurrent Frederik de Wit. Dit was de reden waarom hij voor zijn atlassen geen 

privilege kreeg.

  

54 Ook in internationaal opzicht had Carel weinig krediet. Zijn aanwezigheid 

op de internationale beurzen in Leipzig en Frankfurt was dan ook geen groot succes. Allard 

kreeg problemen op de beurs vanwege enkele prenten van zijn hand die niet door de beugel 

konden.55 Om wat voor prenten dat ging is jammer genoeg niet duidelijk, maar dit voorval 

had ook in de Republiek gevolgen voor hem. Toen hij in 1699 bij de Staten van Holland 

toestemming vroeg voor een privilege kreeg hij te horen dat ze eerst het werk wilden zien 

omdat ze hem niet vertrouwden: ‘te meer omdat requirant soo hier als te Frankfurt is 

geactioneerd geweest van den Heer Hooftofficier indertijd over obscoene en pasquilleuse 

teekeningen en printen en het daarom nodig en beter (soude) zijn dat de requirant die caerten 

en printen waertoe hij privilegie versoekt vooraf vertoone om die te konnen examineren en na 

te sien.’56

Verwikkeling in zulke zaken maakte dat Allard ook bij zijn collega’s niet geliefd was. 

Het gilde van deze beroepsgroep zat niet te wachten op leden die in rechtszaken verzeild 

raakten vanwege genoemde problemen.

 

57

Hoewel het natuurlijk logisch is dat dit soort gegevens de boeken halen en ‘normaal’ 

gedrag niet, zeggen deze dingen toch iets over deze prentenhandelaar. Blijkbaar nam Allard 

  

                                                 
51 Koeman, Atlantes Neerlandici, 31. 
52 Eeghen, De Amsterdamse boekhandel, 260,278. 
53 Arbitrage rechtspraak was een oplossing voor mensen die bij een geschil geen dure rechtspraak aan wilde 
spannen. Onder leiding van de schout werd door ‘goede mannen’ een oordeel geveld.  
54 Koeman, Atlantes Neerlandici, 32.  
55 Wuestman, De Hollandse schilderschool in prent, 175. 
56 van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel, 211. 
57 Koeman, Atlantes Neerlandici, 31,32 
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het niet al te nauw met de bepalingen die er golden rondom het prentenvak. Frans papier, dat 

verboden was vanwege de slechte relatie met de Fransen, werd door hem toch gebruikt. 

Prenten van tijdgenoten nam hij, ondanks hun privilege, toch over. Bovendien deed hij niet 

moeilijk over de inhoud van de prenten. Dat hij twee keer aangesproken werd over de obscene 

en lasterlijke prenten zegt iets over zijn stijl. Blijkbaar kon Allard het zich permitteren om 

zich te onttrekken aan de normen die golden voor de inhoud van prenten. Aangezien een 

omstreden prent vaker beter verkocht, beschouwde Allard negatieve publiciteit waarschijnlijk 

ook als publiciteit.58

Ook de waardering van het werk van de familie Allard in latere perioden is niet 

bepaald groot. Christiaan Kramm, een Utrechtse architect, kunstschilder en biograaf, typeert 

Carel Allard als een ‘niet bijzonder goede kunstenaar’. Van Kuyk gaat echter nog een stapje 

verder in zijn beschrijving van Abraham Allard. Deze spotprenttekenaar deed alleen maar aan 

‘lompe verandering van oude platen en zijn oeuvre was zonder betekenis’. Het is opvallend 

dat Van Kuyk het hier in het bijzonder heeft over de Lusthof van Momus die Abraham 

gebundeld zou hebben. Bij Van Kuyk kan Abraham niets goed doen. Hij leverde volgens hem 

geen origineel werk en de platen misten alle historische betekenis.

  

59

Naast de vraag naar de makers en verkopers van de prenten is het ook interessant om te kijken 

naar de doelgroep van de spotprenten. Voor wie waren de spotprenten interessant, wie 

begrepen de achterliggende boodschap en wie kochten ze? Over de Nederlandse situatie zijn 

er weinig gegevens, over Engeland is echter meer bekend en daarom zullen we deels van die 

gegevens gebruikmaken. De groep waar de spotprenten voornamelijk voor werden gemaakt 

was, volgens kunsthistoricus Mark Hallet, de grootstedelijke middenklasse. Deze overtuiging 

onderbouwt hij met verschillende argumenten. Zo werden advertenties voor de prenten in The 

London Daily Post geplaatst. Deze krant was gericht op de commerciële en professionele 

klasse van Londen en in het bijzonder Westminster. Deze klasse werd gevormd door mensen 

die steeds meer in zelfstandige beroepen werkten, geletterd waren en de financiële middelen 

hadden om zulke prenten aan te schaffen. Deze mensen waren op zoek naar stads vermaak, 

hadden interesse in de politieke en religieuze actualiteiten en wilden daar met meerdere 

mensen over nadenken. Spotprenten bevorderden in die zin dan ook de sociabiliteit, aangezien 

  

 

Kopers  

                                                 
58 Ingrid Weekhout, Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende 
eeuw ( Den Haag 1998) 107. 
59 Johannes van Kuyk, Oude politieke spotprenten (Den Haag 1940) 24,34. 
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men in koffie- en theehuizen met elkaar het nieuws uit pamflet en prent besprak. En hoewel er 

aan beide kanten van het spectrum uitzonderingen waren, werd de doelgroep van de 

spotprenten voornamelijk gevormd door ‘what we can loosely call a “middling” sector of 

urban society, whose social core was neither aristocratic nor plebian, but which comfortably 

absorbed individuals from both communities into its ambits.’60

Naast de plek waar de prenten te vinden waren duidde de inhoud van de prenten zelf 

ook op een meer intellectuele lezer. De vroeg achttiende-eeuwse spotprenten hadden een hoog 

niveau van beeld en tekst. Ingewikkelde prenten met een gecompliceerde inhoud en een 

enigszins abstracte verklaring waren geen uitzondering. Dat vereiste een behoorlijke mate van 

onderwijs bij de lezer om de inhoud en betekenis van de prent te kunnen snappen.

  

61

Om de prenten onder de aandacht van eventuele kopers te brengen waren er verschillende 

methoden. Veel uitgevers, onder wie Carel Allard, bezaten ook een eigen winkeltje waarin ze 

hun prenten verkochten. Hadden ze die niet dan werd het materiaal aan boekwinkels 

verkocht.

 Voor hen 

waren er verschillende redenen om aandacht te hebben voor de spotprenten en verschillende 

manieren om aan de prenten te komen.  

 

1.4 De functie van de prenten  

62 Daarnaast werden prenten door marskramers, omlopers en straatverkopers aan de 

man gebracht. Deze laatste groep verkocht vooral tijdens markten pamfletten, liedboekjes, 

almanakken en prenten. Hoewel het hun officieel verboden was ambulant hun werk te 

verkopen, gebeurde dit toch op grote schaal.63 Om reclame te maken voor hun werk 

ondernamen uitgevers verschillende acties. Zo werden er voorraadlijsten en catalogi verspreid 

met nieuwe en komende aanwinsten van boekhandels en deden uitgevers aankondigingen van 

hun nieuwe uitgaven in kranten.64 Hoewel van Roma Perturbata geen aankondigingen bekend 

zijn, plaatsten de Allards wel advertenties voor hun kaarten en atlassen.65

Voor het overgrote deel van de geproduceerde spotprenten, van welk genre dan ook, 

gold dat die in de eerste plaats diende als amusement. Aangelegde verzamelingen deden na 

 Via deze manieren 

wisten de uitgevers aandacht te vestigen op hun actuele uitgaven.  

                                                 
60 Mark Hallet, The spectacle of difference. Graphic satire in the age of Hogarth (New haven, Londen, 1999) 25. 
61 Idem, 25- 28. 
62 Wuestman, De Hollandse schilderschool in prent, 170-172. 
63 Roeland Harms, ‘Handel in letteren. De ambulante handel in actueel drukwerk in zeventiende-eeuws 
Amsterdam’ in: De zeventiende eeuw 23 (2007) 218, 225. 
64 Orenstein, Hendrick Hondius, 136,137. 
65 Petrus Cornelis Jozef  van der Krogt, Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten, 
1621-1811 (Utrecht 1985) 61-86. 
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het diner de ronde en zorgden voor aanleiding tot een goed gesprek.66 Ook circuleerden 

spotprenten, naast andere actuele media, in gelegenheden als koffiehuizen en salons. Men 

wisselde ze daar uit en bediscussieerde elke dag de inhoud van de prenten.67 Op die manier 

werden de actualiteiten besproken met een flinke dosis humor en spot. Men kon laten zien hoe 

goed men op de hoogte was van de actualiteiten door middel van het doorgronden van een 

totale prent. Daarnaast zullen prentenliefhebbers elkaar zeker de loef afgestoken hebben met 

hun kennis over de kopieerachtergronden en symboliek van de spotprenten. Maar menig 

nieuwsbelust persoon in de late zeventiende eeuw zal waarschijnlijk de mening gedeeld 

hebben van de negentiende-eeuwse familie Van Stolk. Deze familie, die eigenaar van de 

prentencollectie Atlas van Stolk was, vond dat ‘prenten gewoon prettig vermaak, lollig en 

interessant waren’.68

Naast deze vermakelijke spot zat er echter vaak nog een ander doel in een spotprent, 

die samenhangt met de eerder besproken kenmerken van spotprenten. Veel van deze prenten 

hadden actuele en omstreden gebeurtenissen als onderwerp. De maker van de prent had daar 

vaak een mening over, die hij in zijn spotprent wilde overbrengen. Een dergelijke boodschap 

was niet in alle platen even duidelijk aanwezig, maar in veel prenten was de visie van de 

maker maar al te duidelijk. Door middel van de spotprent hoopte de maker personen voor zijn 

standpunt te winnen.

 Dat dit bij Roma Perturbata het geval was blijkt uit de prenten zelf die 

een hoog spot– en satire gehalte hebben maar ook uit de overkoepelende serie waar ze deel 

van uitmaakt. Deze overkoepelende serie had als naam Lusthof van Momus gekregen wat 

genoeg zei over de bedoeling ervan. Momus was de god van de spot en de satire, van de lach 

en de lol. Door de serie te betitelen als Lusthof van Momus werd de doelstelling van satire en 

grappenmakerij benadrukt.   

69 Dit kon op verschillende manieren vorm krijgen in de spotprenten. In 

satirische en parodiërende prenten werden de tegenstanders belachelijk gemaakt en voor schut 

gezet. Op deze manier probeerde de maker, of opdrachtgever, de invloed van die personen of 

groepen minder groot te maken, en hun visie op de gebeurtenissen te ontkrachten. Naast de 

satire was er ook de prent als instrument van verheerlijking. In zulke prenten benadrukte men 

de eigen positieve kanten, waardoor een bepaalde groep of overtuiging in een goed daglicht 

kwam te staan. Via deze manieren werd geprobeerd de publieke opinie te beïnvloeden, en 

mensen over te halen een bepaald standpunt in te nemen.70

                                                 
66 Langeveld, Politiek per prent, 87. 
67Atherton, Political prints in the age of Hogarth, 61,62. 
68 Kempers, Openbaring en bedrog, 11. 
69 Atherton, Political prints in the age of Hogarth, 30. 
70 Horst, De Opstand in zwart-wit. 17. 

 De belangrijkste regel hierbij was 
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dat de boodschap van de prent belangrijker was dan de vorm. Spotprenttekenaars hoefden dus 

niet bijzonder artistiek of vernieuwend te zijn om hun werk goed te doen. Dat werd door 

tijdgenoten dan ook niet van hen verwacht, mede omdat spotprenten voor hen geen onderdeel 

van de ‘echte’ kunst uitmaakten.71

Hoewel er geen hoge eisen aan spotprenten werden gesteld, was het gebrek aan individuele 

creativiteit opvallend. Voortdurend werd bestaand werk opnieuw gebruikt; de hoeveelheid 

kopieerwerk was werkelijk enorm. Dit gold overigens niet alleen voor spotprenten, maar ook 

boekillustraties en prenten voor emblemata en pamfletten werden van bestaande platen 

overgenomen. Bij de grote uitgevers bestond ongeveer een derde deel van hun productie uit 

kopieën.

  

 

1.5 Kopieerwerk 

72 Thema’s, delen van prenten, of zelfs de hele prent werden van anderen 

overgenomen.73 In plaats van het afschrapen en opnieuw gebruiken van koperplaten werden 

de platen vaak lange tijd, soms meer dan honderd jaar, in tact gelaten. Zo werden koperplaten, 

zelfs na het overlijden van de maker, meermalen gebruikt. Een afbeelding, vaak met een totaal 

ander onderwerp, werd een beetje bewerkt en de tekst werd aangepast, waarna men de prent 

voor een nieuw doel kon hergebruiken.74

Hoewel tegenwoordig zulk gedrag onmiddellijk als plagiaat zou worden veroordeeld, 

moeten we dit in de Vroegmoderne periode anders zien. Copyright bestond niet en niemand 

verwachtte dat een spotprent vernieuwend en origineel was.

 Roma Perturbata is een goed voorbeeld van deze 

kopieerpraktijken in vroegmoderne prenten. Van de hele serie van dertien prenten zijn er 

slechts twee die niet gekopieerd zijn. De overige elf afbeeldingen zijn allemaal van bestaande 

prenten overgenomen. Net als zijn collega’s vervormde de maker van Roma Perturbata 

bestaande, veelal bekende prenten om ze bruikbaar te maken voor zijn eigen doel. 

75 Daarbij kwam dat het 

overnemen of bewerken van bestaande prenten veel minder tijd kostte dan een geheel nieuwe 

afbeelding maken. Wilde men dus snel op een gebeurtenis reageren, dan kon dat het beste 

door kopieën of bewerkingen te gebruiken.76

                                                 
71 Knolle, Comiecque tafereelen, 8. 
72 Orenstein, Hendrick Hondius, 95. 
73 Knolle, Comiecque tarefeelen, 8. 
    Atherton, Political prints in the age of Hogarth, 32. 
74 Hallet, The spectacle of difference, 62-64. 
75 Knolle, Comiecque tarefeelen, 8. 
76 van der Waals, Prenten in de Gouden Eeuw, 105. 

 Bovendien hadden bepaalde bestaande prenten 

hun populariteit al bewezen en zou het vanuit financieel oogpunt niet slim zijn iets totaal 
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anders te produceren.77 Want naast het verspreiden van een politieke boodschap of het 

zwartmaken van de tegenstander, hadden makers van spotprenten ook een minder inhoudelijk 

doel, namelijk het verdienen van geld. Net als in elk ander ambacht was voor een grote groep 

mensen in de prentenbranche het maken van prenten hun enige bron van inkomsten. Voor hen 

was het dus van groot belang dat er voldoende geld werd verdiend aan de productie en 

verkoop van spotprenten, pamfletten, vlugschriften en ander drukwerk.78

De prentproductie in de Noordelijke Nederlanden was enorm. Duizenden afbeeldingen van 

landschappen, vorsten, Bijbelse thema’s en landkaarten verlieten de drukpers van menig 

drukker. Deze hoeveelheden konden slechts worden bereikt door de technieken die men 

gebruikte, waarbij de mogelijkheid van reproductie voor de grootste winst zorgde. Sinds 1400 

bestond de techniek van de houtsnede, waarbij de omgeving van de daadwerkelijke 

afbeelding weggesneden werd, en er een stempel overbleef. Vanaf de zestiende eeuw werd 

echter steeds meer gebruikgemaakt van de diepdruk. Door middel van technieken als graveren 

en etsen in koperplaten ontstond de mogelijkheid om op snelle wijze afbeeldingen te 

vermenigvuldigen.

 De hoeveelheid tijd 

en geld die het ontwerpen en produceren van een spotprent kostten moesten dus zo laag 

mogelijk worden gehouden. Een groot voordeel hierbij was de ontwikkeling van steeds betere 

technieken. 

 

1.6 Techniek en vorm 

79

 Bijna alle prenten uit de serie Roma Perturbata zijn etsen. Een ets is een prent waarbij 

de afdruk is gemaakt van een geëtste plaat. Bij deze methode werd een koperplaat aan twee 

zijden ingesmeerd met een laag ‘grond’ die hard werd. In die laag werd met een etsnaald de 

afbeelding ingegraveerd en vervolgens werd de plaat in contact gebracht met bijtend zuur. Dat 

zuur beet alleen de geëtste lijnen uit doordat de grondlaag ertegen bestand was. Om 

verschillende tonen, lichte en donkere fragmenten, in de prent te krijgen werkte men met 

dekvernis. Wanneer een lijn slechts ondiep moest worden, werd na een korte aanraking met 

het zuur de lijn met dekvernis afgedekt. Wanneer de hele plaat klaar was werden de deklagen 

er voorzichtig afgehaald en kon de koperen plaat met inkt worden gevuld. Daarna werd een 

vochtig stuk papier op de plaat gedrukt en stond de afbeelding op papier.

 

80

                                                 
77 Idem, 14. 
78 Cillesen, Krieg der Bilder, 13.  
79 N.G. van Huffel,  Encyclopedisch handboek de grafische werkwijzen (Utrecht 1926) 40, 44, 51. 
80 Van Huffel, Encyclopedisch handboek,  30,40. 

 Eén afbeelding, de 

Roomsche kerkvisiteerder, is een gravure. De gravure was eigenlijk de voorloper van de ets, 
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waarbij in plaats van het krassen van de afbeelding in een grondlaag direct in de koperplaat 

werd gesneden. Deze lijnen werden vervolgens opgevuld met inkt, waarna een afdruk op 

papier kon worden gemaakt. Hoewel de technieken in principe hetzelfde waren was het 

bewerken van een ets een stuk makkelijker dan van een gravure.81

Naast de afgebeelde tekening werd vrijwel altijd ook tekst toegevoegd. In veel 

gevallen was de hoofdboodschap van een spotprent wel te begrijpen, maar had de prent een 

zodanig gecompliceerde en veelzijdige inhoud, dat die niet op het eerste gezicht duidelijk 

was. Zeker waar het ging om politieke of religieuze prenten was er vaak tekst nodig om de 

situatie goed uit te kunnen leggen en de boodschap van de prent in uit te werken. Deze 

aanvulling, vaak in dichtvorm, zorgde ervoor dat een grotere groep mensen de boodschap en 

de diepgang van de afbeelding goed konden begrijpen, en wellicht de prent beter gingen 

waarderen.

  

82 Dit gebruik van tekst zien we ook terug in Roma Perturbata. De maker maakte 

gebruik van de standaard basisstructuur voor spotprenten. Die bestond uit een titel, een plaatje 

en toegevoegde tekst, meestal in de vorm van versjes op rijm.83

Dit combineren van woord en beeld was echter niet uniek voor de prentkunst. Er 

waren talloze auteurs die in hun werk gebruikmaakten van een combinatie van beeld en tekst, 

vooral in de embleemletterkunde. Deze vorm van moraalliteratuur, die in de zeventiende 

eeuw een enorme vlucht maakte, bracht deze elementen ook samen. Hierbij werd een vaste 

indeling gehanteerd, die ons bekend voorkomt: een motto, een prent en een onderschrift. De 

afbeeldingen werden ontleend van de natuur, de cultuur of het dagelijkse leven en uitgelegd 

met een tekst, meestal in rijm- of poëzievorm. Deze emblemata, vaak gebundeld, waren 

bedoeld om mensen tot beter gedrag te bewegen.

 Met uitzondering van Het 

zinnebeeldig Pourtret van Theodorus de Cock hebben alle prenten deze opzet. Wel is het zo 

dat bij een aantal prenten de maker de uitleg ergens in de afbeelding moest plaatsen, omdat 

onder de afbeelding geen ruimte meer was. Dit had te maken met het feit dat de meeste 

prenten kopieën waren van oudere prenten.  

84

                                                 
81 Idem, 44. 
82 N.C.F. van Sas, ‘Eigen en vreemd. Internationale verhoudingen en prentcultuur rondom 1800’ in: Kempers, 
Openbaring en bedrog, 154. 
83 Atherton, Political prints in the age of Hogarth, 30. 
84 Karel Porteman en Mieke B Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen: geschiedenis van de 
Nederlandse literatuur, 1560-1700 (Amsterdam 2008) 43-45. 

 Hier wordt duidelijk hoe dicht letterkunde, 

prentkunst, satire en moraal bij elkaar lagen.  

 

1.7 Censuur 
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De grote hoeveelheid spotprenten die in de zeventiende en begin achttiende eeuw in de 

Republiek werd verspreid, had onder andere te maken met vrijheid van drukpers die er 

heerste. Geschriften die in het buitenland waren verboden, rolden hier zonder al te veel 

problemen van de drukpers af. Toch moet gewaakt worden voor een te optimistisch beeld van 

deze vrijheid. Hoewel de Noordelijke Nederlanden een relatief grote vrijheid van drukpers 

kenden, wilde dat echter nog niet zeggen dat die vrijheid op zichzelf ook groot was. Ook de 

Republiek kende sinds de uitvinding van de boekdrukpers de censuur van drukwerk. Tegen 

verscheidene boeken, geschriften, pamfletten, en ander drukwerk werden plakkaten 

uitgegeven die het werk verboden. Onder deze bepalingen van de boekencensuur vielen ook 

de spotprenten.85 De manier waarop men in de Republiek die censuur uitoefende was, net als 

het algemene bestuur, niet centraal en overzichtelijk georganiseerd. Er was geen duidelijke 

scheiding van wetgevende, rechterlijke en uitvoerende machten en bovendien kon de censuur 

aangaande de prenten per gebied verschillen.86 Zowel de Staten Generaal als de Staten van de 

afzonderlijke gewesten hielden zich bezig met de censuurregelgeving. Daarnaast bestond ook 

voor de afzonderlijke steden de mogelijkheid om op eigen initiatief bepaalde geschriften te 

verbieden.87

De werken die werden verboden waren over het algemeen van zedelijke, filosofische, 

religieuze of politieke aard. De laatste twee categorieën werden het meest verboden, waarbij 

de politieke geschriften het in aantal wonnen.

  

88 In veel gevallen ging het om boeken, 

pamfletten en spotprenten waarin de eigen vorst of een buitenlands staatshoofd belachelijk 

werd gemaakt. Aangezien de Republiek elke aanleiding voor spanningen met buitenlandse 

mogendheden wilde vermijden, werd hard opgetreden tegen zulke aanstootgevende prenten. 

Vooral in tijden van grotere politieke spanningen – wanneer er ook meer prenten op de markt 

kwamen – werden hoge straffen uitgedeeld voor het drukken of verkopen van opruiende en 

onruststokende smaadschriften, libellen genaamd.89

                                                 
85 Weekhout, Boekencensuur,  8,10. 
86 Frijhoff en Spies, Bevochten eendracht, 264-267. 
87 Weekhout, Boekencensuur, 44-48. 
88 Idem, 61. 
89 Idem, 85, 86, 71. 

 Vaak kwam de aanleiding voor het 

verbieden van een prent dan ook uit het buitenland, meestal via ambassadeurs. Men was niet 

blij met de aanstootgevende prenten uit de Republiek die hun land overspoelden. Het gevaar 

van het produceren van spotprenten bleek ook bij Roma Perturbata. Bekend is dat 

afzonderlijke prenten van de serie naar Rome gestuurd zijn, waarschijnlijk ter veroordeling. 
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Voor Carel Allard was het maar goed dat zijn naam er niet op stond.90 Ondanks het belang 

van de goede relaties met buitenlandse mogendheden werden de censuuraanvragen niet 

klakkeloos ingewilligd. Slechts wanneer de interne rust en veiligheid in gevaar kwamen, of 

wanneer de aanvragers echt niet tot bedaren waren te brengen, werd censuur van een bepaalde 

prent overwogen.91

Wanneer een spotprent of pamflet daadwerkelijk onder censuur kwam te staan, werd 

een plakkaat tegen dit drukwerk afgekondigd. Hoe de praktische uitvoering van het plakkaat 

verder in zijn werk ging varieerde. Opsporing van de schuldigen was bijzonder lastig, 

aangezien een groot deel van de makers hun spotprenten anoniem of onder een valse naam op 

de markt bracht.

 

92 De belangrijkste rol was weggelegd voor de verschillende officieren die de 

prenten en hun makers op moesten zien te sporen. Verdachte uitgevers of boekhandels werden 

langere tijd geobserveerd en ook werden door de officieren controles uitgevoerd. Daarnaast 

maakten ze gebruik van een systeem van informanten. Wanneer deze maatregelen niet 

werkten was er ook nog de mogelijkheid om een premie in te zetten voor de verklikker die 

vertelde wie de prent had gemaakt, gedrukt, en verkocht.93

Ondanks dit systeem van controles en verklikkers stonden de overheden relatief 

machteloos in hun strijd tegen de verboden prenten. Deels had dit de laksheid van de 

uitvoerders als oorzaak. De meeste magistraten voerden de plakkaten niet zo streng uit als de 

intentie van de opstellers was. Daarnaast waren er in de Republiek geen censors, 

overheidsfunctionarissen die eerst alle drukwerk controleerden voordat het naar de drukker 

mocht. Door het ontbreken van deze preventieve controle moest het drukwerk achteraf 

worden gecontroleerd, en dat was een stuk lastiger.

  

94

                                                 
90 Polman, Katholiek Nederland,165, 166. 
91 Idem, 44-48, 62. 
92 Idem, 31. 
93 Idem, 62, 63. 
94 H.A. Enno van Gelder, Getemperde vrijheid. Een verhandeling over de verhouding van Kerk en Staat in de 
Republiek de Verenigde Nederlanden en de vrijheid van meningsuiting in zake godsdienst, drukpers en 
onderwijs, gedurende de 17e eeuw (Groningen 1972) 167-169. 

 De voornaamste reden van het gebrek 

aan actie lag in de praktische onuitvoerbaarheid van de controle, zoals Ingrid Weekhout in 

haar boek Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden uitlegt. Men kon niet alle uitgaven, 

herdrukken, vertalingen en gewijzigde versies van verboden drukwerk onder controle houden. 

Een van de achterliggende oorzaken hiervan lag in de manier waarop de verschillende 

organen in de Republiek functioneerden. Zoals gezegd ontbrak een duidelijke structuur, maar 

ook een gebrekkig ambtenarenkorps droeg bij aan het slechte handhaven van de plakkaten. 

Bovendien zorgden gewestelijk particularisme en stedelijke autonomie ervoor dat geen enkel 
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orgaan bevoegdheden op wilde geven. Dat maakte krachtig en eendrachtig optreden tegen 

ongewenste boeken, pamfletten en prenten bijzonder moeilijk.95

                                                 
95 Weekhout, Boekencensuur, 66-69. 

 

 

Tot besluit  

Spotprenten in de vroegmoderne tijd stonden niet op zichzelf maar maakten onderdeel uit van 

actuele media als pamfletten en vlugschriften. Veel spotprenten hadden naast afbeeldingen 

ook versjes met uitleg om de boodschap van de prent te ondersteunen. Roma Perturbata 

behoorde duidelijk tot de categorie spotprenten maar had ook een propaganda-element in zich, 

een combinatie die vaker voorkwam. De boodschap, in spot of propaganda, kon de mening 

van de maker zijn, maar dat was niet altijd het geval. Prenten werden namelijk ook gemaakt 

als bron van vermaak en van inkomsten. Voor de kopers waren de spotprenten een grappige 

manier om zich met de actualiteiten bezig te houden, gewoon thuis of in een koffiehuis. 

Daarnaast kon natuurlijk de aansprekende boodschap van een spotprent reden zijn tot de 

aanschaf ervan. Voor zowel maker als kopers gold dat spotprenten wel een risico met zich 

meebrachten; waren deze te kritisch, voornamelijk op buitenlandse staatshoofden, dan liep 

een prent of serie de kans onder censuur te komen staan.  
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Deel II Religie 



30 
 

 
Hoofdstuk 2 Religieuze context  

 
De prenten uit de serie Roma Perturbata zijn niet te begrijpen zonder enige kennis te hebben 

van de religieuze situatie in de Republiek in de vroege achttiende eeuw. Sinds 1572, toen de 

geuzen samen met Willem van Oranje besloten tot het steunen van de gereformeerde kerk als 

enige kerk in de Republiek, was het katholicisme in steeds grotere mate verboden. 

Katholieken werden uit leidinggevende functies gezet en de protestanten kregen het politieke 

overwicht in de Republiek. Dit wilde echter niet zeggen dat iedereen opeens protestants was 

geworden. Een deel van de bevolking maakte helemaal geen confessionele keuze96 en 

daarnaast bleef een groot deel van de bevolking tot ver in de zeventiende eeuw trouw aan 

Rome97. De katholieken waren in de zeventiende eeuw dus geen kleine minderheid in de 

Noordelijke Nederlanden en in de achttiende eeuw nam hun aantal zelfs procentueel toe.98 

Ondanks hun aantal werden ze echter structureel achtergesteld door de protestantse overheid 

die de gereformeerde kerk bevoorrechtte. Katholieke kerkgebouwen werden aan de 

gereformeerden gegeven en ook nam de overheid katholieke goederen in beslag.99 Daarnaast 

verbood de overheid het samenscholen van katholieken, met als gevolg dat het beleggen van 

erediensten, bedevaarten en begrafenissen niet mogelijk was.100 Ook in de praktijk van het 

dagelijkse leven werden katholieken achtergesteld. Kinderen konden alleen protestants 

onderwijs volgen, een overheidsambt werd nooit aan een katholiek gegeven en een huwelijk 

kon alleen gesloten worden door een magistraat of een predikant van de hervormde kerk.101

 Ondanks deze achtergestelde positie was er in de praktijk sprake van een redelijke 

mate van gedogen van het katholicisme. De voornaamste reden hiervoor was dat de plakkaten 

met de verboden door de Staten alles behalve consequent werden gehandhaafd. De ene keer 

werd een verbod daadwerkelijk toegepast, een volgende keer werd een overtreding 

getolereerd. Uiteindelijk was er voor katholieken altijd wel gelegenheid om samen te komen 

voor een eredienst, een kind te laten dopen of een huwelijk in te laten zegenen. Deze 

handelingen waren uiteraard niet helemaal zonder risico maar in bijna alle gevallen kon men 

na een periode van rust hun bezigheden gewoon weer oppakken. Duidelijk is dat aan het einde 

  

                                                 
96 Parker, C.H., Faith on the margins, catholics and catholicism in the Dutch golden age (Cambridge, 
Massachusets, Londen 2008) 26,27. 
97 A Berlis e.a., De oud katholieke Kerk van Nederland. Leer en leven (Zoetermeer, 2000) 22. 
98 J.I. Israel, The Dutch Republic, its rise, greatness, and fall 1477-1806 (New York, 1995) 1020. 
99 Berlis, De oud katholieke Kerk van Nederland, 20. 
100 Enno van Gelder, Getemperde vrijheid, 114-117. 
101 Ibidem. 
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van de zeventiende eeuw de katholieke gelovigen in de Republiek mogelijkheden hadden om 

hun godsdienst, steeds openlijker, te praktiseren.102

Niet alleen de katholieke leken hadden het moeilijk in de Noordelijke Nederlanden, ook de 

leiding van de kerk kon niet openlijk functioneren. Sinds de Tachtigjarige Oorlog was het 

aanstellen van bisschoppen verboden en waren de bisschopszetels vacant. Om het gebied toch 

te kunnen besturen waren in de Republiek zogenaamde apostolisch vicarissen aangesteld die 

als vervangers van bisschoppen fungeerden.

  

 

2.1 De status van de katholieke kerk in de Nederlanden 

103 Deze apostolisch vicarissen namen hun taak 

zeer serieus en wisten door alle problemen van verdrukking en vervolging heen stand te 

houden. Ondanks hun ondergrondse status hadden zij de structuren in de kerk weten te 

herstellen dan wel te reorganiseren en konden zij zo – relatief succesvol – de gelovigen 

besturen.104

Dit succes werd in Rome echter veel minder positief gewaardeerd. In hun ogen was de 

Republiek sinds de Reformatie weggezakt van een katholieke naar een protestantse 

mogendheid. Gelovigen werden achtergesteld, priesters konden hun ambt niet uitoefenen en 

er was geen priesteropleiding. Voor Rome was er geen echte katholieke kerk in de Republiek 

en was het gebied een missiegebied geworden. Onder de nieuwe benaming ‘Hollandse 

Zending’ moesten de mensen opnieuw worden bekeerd en de kerk opnieuw worden 

opgebouwd. Omdat een eigen bestuur officieel niet mogelijk was stond de Hollandse Zending 

onder toezicht van de congregatie De Propaganda Fide, en werd het bestuurd door een 

pauselijke nuntius (afgezant) in Keulen.

  

105 Op die manier hield Rome de touwtjes in de 

Republiek stevig in handen, een beleid dat deel uitmaakte van een bredere ontwikkeling. 

Sinds het concilie van Trente waren de pausen namelijk bezig met het verstevigen van hun 

positie en het centraliseren van hun macht.106 In die tendens paste geen vergroting van de 

zelfstandigheid van de apostolisch vicarissen in de Hollandse Missie. De katholieke kerk in de 

Republiek bestond niet meer en daarom was het nodig dat de paus het bestuur van de 

Hollandse Zending in eigen handen hield.107

                                                 
102 Idem, 117-122. 
103 Berlis, De oud katholieke Kerk van Nederland, 24. 
104 M.G.Spiertz, ‘Jansenisme in en rond de Nederlanden 1640-1690’ in: Trajecta: tijdschrift voor de 
geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden (1992) 154. 
105 Frijhof en Spies, Bevochten eendracht, 376. 
106 Mullett, Michael A., The Catholic reformation (Londen, New York 1999) 165-170. 
107 J.Visser, F. Smit en P.J. Maan, Onafhankelijk van Rome, toch katholiek: 250 jaar oud-katholieke geschiedenis 
(Hilversum 1973) 14, 15. 

 Het verschil in benadering van de Nederlandse 

katholieke kerk in de Republiek was dus bijzonder groot. De Roomse benadering van de 
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Republiek als missiegebied tegenover de interne overtuiging van een volledig draaiende 

katholieke kerk vormde de kern van verschillende problemen die in de Republiek tot uiting 

kwamen in de zeventiende en achttiende eeuw.108

Een eerste probleem dat hieruit voortvloeide betrof de functie van apostolisch vicaris. 

Hoewel deze officieel niet dezelfde rechten had als een bisschop, deden de apostolisch 

vicarissen in de praktijk precies hetzelfde werk. Zij ervoeren hun functie dan ook als zijnde 

bisschop en eisten dezelfde rechten in hun ambtsgebied.

 

109 Die rechten kregen zij echter niet 

van Rome en de apostolisch vicarissen konden slechts functioneren onder toezicht van de 

pauselijke nuntius. Ontevreden met deze situatie hebben alle apostolisch vicarissen gestreefd 

naar uitbreiding van hun gezag, een ontwikkeling die vanuit Rome met grote achterdocht 

werd bekeken.110

Een ander gevolg van deze verschillende visies op de status van de katholieke kerk in de 

Republiek was het oplopen van de spanningen tussen de reguliere en de seculiere clerus. 

Onder seculieren verstaan we priesters die niet onder een kloosterorde of congregatie vallen, 

maar alleen onder het gezag van hun diocesane bisschop staan. Reguliere clerus is de 

benaming voor priesters die wel lid zijn van een kloosterorde en daardoor ook onder het 

gezag van hun overste staan.

  

 

2.2 Regulieren en seculieren 

111 Als gevolg van de Reformatie was de groep van de regulieren 

steeds groter geworden in de Republiek. Het werken werd katholieke clerici steeds moeilijker 

gemaakt: zij mochten hun werk niet openlijk uitoefenen en werden zelfs vervolgd. Een groot 

deel van hen vluchtte naar het buitenland, waardoor er te weinig mensen waren om de 

zielzorg van het grote aantal katholieken in het gebied aan te kunnen.112 Een groot tekort 

ontstond – voor 1300 parochies waren ongeveer 70 priesters beschikbaar – en hulp was hard 

nodig. Die hulp kwam in de vorm van reguliere priesters, zowel inheems als van buitenlandse 

afkomst.113

                                                 
108 Parker, Faith on the margins, 24-30, 42. 
109 Berlis, De oud katholieke Kerk van Nederland, 24. 
110 Mullett, The Catholic reformation, 169,170. 
111 D. J. Schoon, Van bisschoppelĳke cleresie tot Oud-Katholieke Kerk : bĳdrage tot de geschiedenis van het 
katholicisme in Nederland in de 19de eeuw (Nijmegen 2004) 19. 
112 Enno van Gelder, Getemperde vrijheid, 115. 
113 P.P.W.M.Dirkse en A. Haverkamp, Jezuïeten in Nederland (Utrecht 1991) 7. 

 Ondanks de waardering van de extra hulp zorgde de aanwezigheid van grote 

groepen regulieren gedurende de hele zeventiende eeuw voor spanningen. Vooral tussen de 
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seculiere elite en de jezuïeten, die werden beschouwd als handlangers van de paus, liepen de 

irritaties nogal eens op.114

De grootste geschilpunten tussen deze groepen draaiden om de kwesties van het gezag 

en van de inkomsten. Wat betreft het gezag waren de apostolisch vicarissen in de Republiek 

van mening dat de jezuïeten onder hun gezag vielen en eisten die autoriteit op. De 

achterliggende reden hiervoor was simpel: op het concilie van Trente was besloten dat geen 

enkele geestelijke zijn beroep uit mocht oefenen zonder toestemming van de bisschop. 

Bovendien was er op datzelfde concilie vastgelegd dat het een geestelijke verboden was in de 

diocese van een ander te werken. Dat deze besluiten genomen waren stond vast. Het probleem 

zat echter in de status van de Republiek. De jezuïeten vonden de regels van Trente niet van 

toepassing waren op het missiegebied dat de Republiek in hun ogen was. Zij zagen de 

voorrechten die hun door diverse pausen geschonken waren als voldoende om volledig 

zelfstandig in het land te kunnen werken.

 

115 In hun ogen was het dan ook onzin om 

toestemming te vragen aan een bisschop die officieel niet bestond, om te werken in een 

gebied dat officieel niet als kerk was erkend. Bovendien beriepen ze zich op het feit dat zij 

veel betere successen behaalden in de Hollandse Zending. Het aantal mensen dat zij 

bekeerden lag vele malen hoger dan dat van de jansenisten.116

  

 Deze situatie zorgde voor 

terugkerende conflicten over het werk en de rechten van de regulieren.  

Naast deze gezagskwestie speelde echter ook de irritaties over de financiën. Zowel de 

seculieren als de regulieren probeerden de banden met de patronen, personen geld aan de kerk 

of de studie van priesters doneerden, aan te halen, en hen voor hun zaak te winnen. Vooral 

Van Neercassel verweet de regulieren dat zij meer bezig waren met het binnenhalen van geld 

dan met hun religieuze taken. De grootste klacht hierbij was dat de regulieren alleen maar 

wilden werken in de rijkere staties van de Republiek, waar men veel kon betalen voor de 

diensten van een priester. Dit was zowel de seculiere clerus als de apostolisch vicarissen een 

doorn in het oog. De seculiere priesters hadden namelijk weinig invloed op de statie waar zij 

geplaatst werden, en voor hen voelde het oneerlijk dat de regulieren alleen in rijkere staties 

aan het werk gingen. Beschuldigingen van hebberigheid en oneerlijke financiële praktijken 

waren dan ook niet van de lucht en zorgden voor een verslechtering van de al gespannen 

relatie tussen beide geestelijke groepen.  

                                                 
114 Idem, 25. 
115 Spiertz, Jansenisme in en rond de Nederlanden, 155. 
116 W.P.C. Knuttel, De toestand der Nederlandsche katholieken ten tijde der republiek (Den Haag 1892-1894) 
50. 
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Ook binnen de groep van de seculiere clerus bestonden echter spanningen. Deze 

hadden voornamelijk te maken met het verschil in achtergrond van de priesters. Het grootste 

verschil werd gevormd door de opleidingsplaats van de priesters. Aangezien de Republiek 

zelf geen seminaries had werd de clerus in het buitenland opgeleid, met als belangrijkste 

opleidingen de seminaries in Leuven, Keulen, Rome en de huizen van het Oratoire de France. 

Het gros van de priesters had hun opleiding, niet toevallig, in Leuven gevolgd. Daar richtte 

men de opleiding in op een manier die overeenkwam met de overtuigingen van de apostolisch 

vicarissen, die zelf ook in Leuven hadden gestudeerd. De oriëntatie die werd gekozen in de 

theologie was die van Cornelius Jansenius. Het was naar aanleiding van een boek van deze 

Jansenius dat de katholieken in de Republiek steeds meer in twee verschillende theologische 

kampen terecht kwamen, een jansenistisch en een anti- jansenistisch kamp.117

Cornelius Jansenius (1585-1638) was hoogleraar aan de universiteit van Leuven en had zich 

lange tijd beziggehouden met een van de grote thema’s van de kerk: genade en verlossing. Hij 

was niet de enige: sinds de oudheid hadden grote theologen als Augustinus, Thomas van 

Aquino en Maarten Luther zich er eveneens mee beziggehouden. Naar aanleiding van de 

laatste was zelfs een scheuring tussen de katholieken en protestanten op gang gekomen. 

Ondanks deze scheuring bleef het onderwerp ook in de katholieke kerk een heikel punt. Zo 

stonden in de zestiende eeuw Molina en Baius tegenover elkaar aan de universiteit van 

Leuven, waar men traditioneel de leer van Augustinus volgde. En hoewel men in Rome een 

onderzoek instelde naar de leer van de jezuïet Molina, deed geen enkele paus uitspraak in de 

kwestie van het leerstuk.

 

 

2.3  Het jansenisme 

118 Er werd alleen in 1607 besloten dat men over de hele kwestie niet 

meer mocht schrijven. Ondanks dit verbod verscheen in 1640 het boek Augustinus van 

Cornelius Jansenius. Het zou duidelijkheid geven over wat Augustinus zelf had bedoeld en 

daarmee de pausen helpen een uitspraak in de controverse te kunnen doen. In dit grootse werk 

over de kerkvader betoogde Jansenius dat de mens na de zondeval op het kwade was gericht 

en genade nodig had om daar verandering in te kunnen brengen.119

                                                 
117 Ackermans, Herders en huurlingen, 119. 
118 Berlis, De oud katholieke Kerk van Nederland, 29,30. 
119 Ackermans, Herders en huurlingen, 101,102. 

 Met deze opvatting kwam 

hij echter gevaarlijk dicht bij de overtuiging van de omstreden uitverkiezingsleer van de 

calvinisten. Doordat de jansenisten de nadruk legden op ‘genade alleen’ kwam de keus voor 
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wel of niet zalig worden puur bij God te liggen; de mens kon daar niets meer aan 

veranderen.120

De oriëntatie van Jansenius bleef echter niet beperkt tot theologische overtuigingen. 

Ook de uitwerking in de praktijk bleek anders te zijn dan de manier waarop die bijvoorbeeld 

in Rome of Keulen vorm kreeg. In Leuven leidde men de priesters op vanuit een rigoristische 

visie. Deze strengere richting onder katholieke theologen streefde naar morele perfectie 

afkomstig uit een innerlijk, oprecht geloof. Hoge eisen werden gesteld aan het geloof en leven 

van de parochieleden.

 

121 Met name de gemakkelijke houding rondom de huwelijkssluiting 

werd door hen streng veroordeeld. In de Republiek kon men alleen trouwen voor een 

magistraat, wat geld kostte, of een gereformeerde predikant, die gratis was. Een groot aantal 

katholieken kon de magistraat niet betalen en trouwde dus voor een ketterse predikant. Voor 

de rigoristen was dit een grote zonde waarbij een echtpaar als straf zes maanden niet ter 

communie mocht gaan. De jezuïeten hadden echter meer begrip voor de situatie en legden 

bijna nooit zware straffen op.122

 Ook de regels voor de biecht werden aangescherpt. Priesters kregen opdracht pas 

absolutie aan gelovigen te schenken als ze ervan overtuigd waren dat hun berouw oprecht 

was. Voorwaarde hierbij was dat het berouw gebaseerd moest zijn op liefde tot God en niet op 

angst voor de hel. Wanneer de jansenistische priesters niet zeker waren van het motief voor 

het berouw gaven ze geen absolutie aan de biechteling. Ook de opgelegde penitenties door de 

jansenisten waren streng, om zo de zondaar van de zonde af te houden. Recidivisten kregen 

geen extra kansen om vergeven te worden en er waren zelfs geluiden dat katholieke gelovigen 

zonder vergeving overleden waren.

  

123 Hoewel ook de jezuïeten een diep innerlijk geloof bij 

de leken nastreefden, waren hun middelen minder streng dan bij de jansenisten. Zij wilden 

met de sacramenten mensen dichter bij God brengen, een opvatting die resulteerde in een veel 

mildere houding bij de afname van de biecht en het opleggen van penitentie.124 

Beschuldigingen waren er over en weer. De regulieren beschuldigden de jansenisten ervan dat 

zij hun kerkleden de genade van God onthielden.125 De jansenisten op hun beurt waren ervan 

overtuigd dat absolutie verlenen aan mensen die geen berouw hadden, hun geen redding maar 

verderf op zou leveren.126

                                                 
120 Idem, 219,220. 
121 Spiertz, Jansenisme in en rond de Nederlanden, 153. 
122 Idem, 159. 
123 Ackermans, Herders en huurlingen, 224-228. 
124 Parker, Faith on the margins, 128, 129. 
125 Ackermans, Herders en huurlingen, 224-228. 
126 Parker, Faith on the margins, 128. 
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Bij deze nadruk op oprecht en innerlijk geloof van de regulieren hoorde 

terughoudendheid in uiterlijk vertoon. Processies en bedevaarten, waar juist de jezuïeten veel 

gebruik van maakten, werden ter discussie gesteld. Ook ontstond er onenigheid over de 

extreme verering van heiligen. De jezuïeten hielden uitbundige en spectaculaire manifestaties 

ter ere van Maria, en leerden bovendien aan de leken dat ze nog sneller zalig zouden worden 

via Maria dan via Christus.127 Hoewel de verering van heiligen op zich niet als verkeerd werd 

gezien, uitten de apostolisch vicarissen van de Hollandse Zending veel kritiek op deze 

ontwikkelingen. De ware verering van heiligen had niets te maken met processies en feesten, 

maar moest blijken uit de navolging van hun goede gedrag.128

Hoewel men er tegenwoordig vanuit gaat dat het jansenisme als stroming nooit heeft bestaan 

– de jezuïeten zouden met anti-jansenisme het jansenisme vorm hebben gegeven

 

 

Polarisatie en uitbarsting 

129 – waren er 

dus wel degelijk kenmerken van het jansenistische gedachtegoed. De verschillen in 

opvattingen over theorie en praktijk tussen jansenisten en anti-jansenisten zorgden voor steeds 

grotere spanningen in de Hollandse Zending. De apostolisch vicarissen klaagden richting 

Rome dat de regulieren zich niet aan hun gezag wilden onderwerpen, dat ze te laks waren en 

alleen maar rijke staties wilden bedienen.130 De anti-jansenisten, waaronder ook priesters uit 

de Republiek, rapporteerden richting Rome over het toenemende jansenisme in de Hollandse 

Zending. In een rapport, Breve Memoriale getiteld, legden zij uit welke praktijken in de 

Republiek gebezigd werden en hoe die steeds meer op het calvinisme gingen lijken. 

Bovendien gaven deze priesters aan dat ze, vooral in hogere functies, werden achtergesteld in 

de Republiek ten opzichte van de in Leuven geschoolde, jansenistische priesters. Dit verwijt 

raakte zeker aan de waarheid. Van Neercassel en Codde hadden, niet helemaal onbegrijpelijk, 

bij de aanstelling op hoog niveau liever priesters die hun jansenistische opvattingen deelden. 

Deze priesters waren meestal in Leuven of bij Franse Oratorianen opgeleid.131

 Een van de leidende anti-jansenisten in de Republiek was Theodorus de Cock, een in 

Rome opgeleide priester. Hoewel hij in eerste instantie voor de aanstelling van Petrus Codde 

als apostolisch vicaris had gepleit bij de paus,

  

132

                                                 
127 Spiertz, Jansenisme in en rond de Nederlanden, 156-158. 
128 Berlis, De oud katholieke Kerk van Nederland, 36. 
129 Ackermans, Herders en huurlingen, 103. 
130 Idem, 141. 
131 Idem, 169. 
132 Idem, 207  

 veranderde zijn houding zeer snel na diens 

daadwerkelijke aanstelling. Hij vond bij Codde geen waardering voor de klus die hij had 
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geklaard, en was door de nieuwe vicaris koel behandeld. Een aantal zaken rondom Codde 

waren hem een doorn in het oog, zoals het verbod op samenkomsten van Romeinse alumni en 

de achterstelling van in Rome opgeleide priesters. Beide kritiekpunten waren terecht. 

Meerdere keren heeft De Cock van deze gang van zaken, en van de verbreiding van het 

jansenisme in de Republiek, melding gemaakt richting Rome. Zijn doel hierbij was duidelijk: 

Rome moest ingrijpen in de Hollandse Zending, waar Codde zijn gebied slecht bestuurde en 

waar het jansenisme hand over hand toenam.133 Door deze instelling en een aantal andere 

voorvallen zou de verhouding tussen Codde en De Cock steeds verder verslechteren.134 Ook 

de geestelijke elite van de Hollandse Zending moest niets van De Cock hebben.135

 In Rome was men geschokt door het rapport uit de Hollandse Zending en Petrus 

Codde werd in 1699 naar Rome gesommeerd om tekst en uitleg te geven. De uitleg die Codde 

gaf bleek niet voldoende, onder andere doordat hij het Italiaans en Latijn niet vloeiend 

beheerste. Bovendien was er net een nieuwe paus aangetreden die trouw aan zijn leer eiste 

door middel van een ondertekening van het Formulier van Alexander VII. Codde heeft dit 

geweigerd, wat hem duur is komen te staan.

  

136 Op 7 mei 1702 werd de apostolisch vicaris 

geschorst en twee jaar later werd hij officieel uit zijn ambt gezet. In zijn plaats werd 

Theodorus de Cock als apostolisch vicaris van de Hollandse Zending aangesteld.137 Deze 

gang van zaken werd in de Republiek hoog opgenomen. Dat de bemoeienis van Rome zo ver 

ging riep verzet op, en Coddes geestverwanten deden er alles aan om de situatie te 

veranderen.138

De katholieken in de Republiek waren niet de enige die in botsing kwamen met het 

centralisatiestreven van Rome. In Frankrijk was een stroming opgekomen, verwant aan het 

jansenisme, die meer aandacht gaf aan de lokale kerk dan aan de Roomse hiërarchie.

 

 

2.4  Centrale versus lokale kerk 

139 

Vooral de cisterciënzerabdij van Port Royal werd een belangrijke plaats in het Franse 

jansenisme,140

                                                 
133 Idem, 242. 
134 Idem, 231-238. 
135 Polman, Katholiek Nederlands, 22. 
136 Ackermans, Herders en huurlingen, 259. 
137 Idem, 269,270, 278. 
138 J.Y.H. A. Jacobs, Joan Christiaan van Erckel (1654-1734): pleitbezorger voor een locale kerk (Amsterdam, 
1982) 116. 
139 Spiertz, Jansenisme in en rond de Nederlanden, 151,152. 
140 W. Doyle, Jansenism: Catholic resistance to authority from the Reformation to the French Revolution 
(Basingstoke, Hampshire enz, 2000) 38. 

 waar men innerlijke spiritualiteit belangrijker achtte dan pauselijke onfeilbare 
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beslissingen.141 In deze gallicaanse stroming binnen het katholicisme ging men ervan uit dat 

de Franse rooms-katholieke kerk zelfstandig stond ten opzichte van het centrale gezag in 

Rome.142 Volgens de gallicanisten waren alle bisschoppen gelijk, elke bisschop was in zijn 

eigen diocees zelfstandig en de paus was dus slechts in Rome oppermachtig.143 Deze 

opvattingen leverden conflicten op tussen deze Franse stroming en Rome.144

In het bijzonder Joan Christiaan van Erckel uit Delft was gevoelig voor gallicaanse 

ideeën.

 In de bestrijding 

van het gallicanisme en jansenisme vonden Clemens XI en Lodewijk XIV elkaar. De Franse 

koning liet de jansenisten fel vervolgen en velen van hen vluchtten naar de Republiek, waar 

de banden tussen de Nederlandse en de Franse jansenisten werden versterkt.  

145 Hij was beïnvloed door de Franse jansenist Pasquier Quesnel, die de Nederlandse 

jansenisten zowel van pastorale als juridische raad voorzag.146 Van Erckel was overtuigd van 

de zelfstandigheid van de Hollandse Zending en probeerde dit historisch en kerkrechtelijk te 

onderbouwen. Met hulp van Bernard van Espen uit Leuven schreef hij verschillende werken 

waarin hij betoogde dat de posities in de kerk een voortzetting waren van de oude katholieke 

kerk. Veel van de oude rechten, van vóór de onderdrukking van de kerk, zouden nog steeds 

gelden.147 Hoewel Van Erckel veel ingewikkelde constructies nodig had om zijn visie uit te 

werken, kwam het er voor de situatie in de Republiek op neer dat de paus geen recht had 

gehad om Codde te schorsen. En met het aanstellen van Theodorus de Cock als vervanger – 

volgens Van Erckel inmenging in de bevoegdheden het vicariaat – was Clemens XI echt te 

ver gegaan.148 Om zich tegen Rome te kunnen handhaven heeft Van Erckel een opmerkelijke 

stap ondernomen door hulp te zoeken bij de wereldlijke overheid. Die verleende de 

jansenisten daadwerkelijk steun door middel van een plakkaat tegen de inmenging van Rome 

in de Republiek.149

Hoewel dit plakkaat de situatie van de jansenisten in een klap verbeterde was niet 

iedereen daar blij mee. Overtuigingen als die van Van Erckel en de hoge clerus waren 

absoluut geen gemeengoed in de Hollandse Zending. De katholieke bevolking wist niet 

anders of de paus was oppermachtig en onfeilbaar, de vervanger van Christus op aarde. Dat 

  

                                                 
141 Spiertz, Jansenisme in en rond de Nederlanden, 151,152. 
142 Schoon, Van bisschoppelĳke cleresie tot Oud-Katholieke Kerk, 24. 
143 Jacobs, Joan Christiaan van Erckel, 52,53-55. 
144 Doyle, Jansenism, 40.  
145 Jacobs, Joan Christiaan van Erckel, 52,53-55. 
146 Visser, Smit en Maan, Onafhankelijk van Rome, 18. 
147 Jacobs, Joan Christiaan van Erckel, 159-162. 
148 Ibidem. 
149 Deze inmenging van de staten in het kerkelijke conflict zal in hoofdstuk 5 en 6 verder uitgewerkt worden.  
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werd hun in catechismussen, preken en gebeden keer op keer duidelijk gemaakt.150 Door de 

macht van de paus te ontkennen plaatste men zichzelf buiten de kerk, een plaats waar geen 

zaligheid te vinden was.151 De neiging om de gallicaanse ideeën te omarmen was dus niet 

groot, zowel leken als de Haarlemse clerus had hun twijfels over de ontwikkelingen.152

                                                 
150 A.H.M. van Schaik, Bataafs en Rooms: drie studies over de verhouding van de Katholieke Kerk in de 
Noordelijke Nederlanden en Rome aan het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw (z.p., 1979), 127,128. 
151 Idem, 95-97, 105 
152 Polman, Katholiek Nederland, 54. 

  

Hoewel het dus niet voor alle personen uit de Hollandse Zending gold waren de 

verhouding tussen de leidende clerus van het gebied en Rome extreem gespannen. Waar het 

in eerste instantie nog een probleem was tussen de Utrechtse clerus en Rome, werd het 

conflict met de inmenging van de overheid een stuk breder getrokken.  

 

Tot besluit  

In dit hoofdstuk hebben we gekeken naar de religieuze omstandigheden in de late zeventiende 

– en de vroege achttiende eeuw van de katholieken in de Republiek. Kernproblemen die 

speelden waren de verschillende meningen over de status van de katholieke kerk in de 

Republiek, de onenigheid tussen seculiere en reguliere clerus en de conflicten tussen de 

jansenisten en de anti-jansenisten. Dit zorgde voor een woelige en turbulente periode vol 

spanningen tussen Rome en de Republiek. In die omstandigheden werd Roma Perturbata 

gemaakt en uitgegeven. Deze spotprenten, die een hoofdzakelijk religieuze lading hebben, 

zijn dan ook niet te begrijpen zonder de context te kennen. In het volgende hoofdstuk zal 

Roma Perturbata dan ook uitgebreid worden behandeld, en zullen de boodschap en het doel 

van de serie in het kader van haar context geplaatst worden.  
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Hoofdstuk 3 Religieuze doel en boodschap van de prenten 
 

De vraag naar het doel van de maker met de serie Roma Perturbata is lastig te beantwoorden. 

Ondanks dat Carel Allard zijn bedoeling nergens expliciet duidelijk gemaakt heeft, zal in dit 

hoofdstuk geprobeerd worden een antwoord op die vraag te geven. De spotprenten worden 

behandeld aan de hand van een aantal religieuze thema’s die relevant zijn voor de prenten. Per 

thema zal gekeken worden wat de strekking van Roma Perturbata is en welke bedoeling de 

auteur daarmee had. Hierbij zal de informatie uit hoofdstuk 1 en 2 betrokken worden om het 

beeld zo compleet mogelijk te maken.  

 

3.1  Goddelijke en wereldlijke steun voor de ware leer  

Hoewel alle prenten in principe het conflict tussen de jansenisten en de anti-jansenisten als 

onderwerp hebben, is er maar één prent die echt over daadwerkelijke aanleiding van de 

uitbarsting van het conflict gaat. Deze eerste prent uit de serie is getiteld De medalie-stukken 

van P. Codde, de paus en des zelfs nuntius. De prent bestaat uit drie medaillevormige 

afbeeldingen, medalliestukken genaamd. De afbeeldingen had Carel Allard niet zelf bedacht, 

maar waren afkomstig van bestaande penningen. Zo ook de middelste afbeelding met als 

opschrift ‘medailje gemaakt ter eere van de heer Petrus Codde’.153

                                                                                                            

 Hierin werd het verhaal 

van het conflict tussen Petrus Codde en Rome uitgebeeld. (afb. 1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afb. 1.1 Detail uit: De medalie- stukken van P. 

Codde, de paus, en des zelfs nuntius. 

                                                 
153 Gerard van Loon, Beschryving der Nederlandsche historipenningen, of beknopt verhaal van ’t gene sedert de 
overdracht der heerschappye van keyzer Karel den Vyfden op koning Philips zynen zoon, tot het sluyten van den 
Uytrechtschen vreede, in de zeventien Nederlandsche gewesten is voorgevallen IV ((Den Haag 1723-1731) 419. 
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In de afbeelding zien we linksvoor een lam liggen op een boek, waarop staat Resp. Die 

afkorting staat voor Responsiones, een door Rome veroordeeld boek van Codde. Het lam, dat 

Petrus Codde symboliseert, wordt beschoten met pijlen uit het Vaticaan, linksachter. Niet 

voor niets is hier gekozen voor het symbool van een lam. De eerste associatie is die van 

onschuldigheid, en zachtheid en is daarenboven tot personificatie van Jezus zelf geworden. 

Daarmee wordt duidelijk dat Rome haar pijlen schoot op een totaal onschuldige persoon, die 

alleen Gods wil uitvoerde. De bescherming van het lam komt van een leeuw met zeven pijlen, 

dat symbool staat voor de Republiek. Dit beeld van de leeuw met zeven pijlen, een symbool 

van moed, kracht en standvastigheid, is vooral in de Tachtigjarige Oorlog populair 

geworden.154

In zijn strijd voor de juiste leer kreeg Petrus Codde steun van de Staten maar bovendien van 

de hemel. Vooral die steun uit de hemel was een belangrijk element in de beeldvorming van 

de jansenisten. Door hen goddelijke hulp te laten krijgen was de strijd eigenlijk al gestreden. 

Zij leerden de juiste leer en van God, samen met de zeven Staten, kon zelfs het Vaticaan niet 

winnen. Ook maakt de prent duidelijk dat de beschuldigingen van jansenisme in de eerste 

plaats al niet strookten met de waarheid. Dit was een belangrijk punt in het conflict tussen de 

jansenisten en Rome dat bekend is geworden onder de noemer ‘questio juris’ en ‘questio 

facti’. Met het al eerder ter sprake gekomen formulier van Alexander VII wilde de paus alle 

geestelijken laten ondertekenen dat er vijf ketterse stellingen in het boek van Cornelius 

Jansenius stonden. Door een onderscheid te maken tussen recht en feit probeerde een aantal 

jansenistische geestelijken onder die eis uit te komen. Zij wilden wel onderschrijven dat die 

vijf stellingen op zich ketters waren, maar niet dat die stellingen ook daadwerkelijk in het 

boek terug te vinden waren. Door te ontkennen dat de paus een dergelijk feit vast kon stellen 

 Maar de grote verdediging van het lam komt uit de hemel, waarvandaan 

opnieuw met zeven pijlen neer komen op het Vaticaan. De onderstaande verzen geven extra 

uitleg bij de afbeelding.  

 
Het Roomse Vaticaan zijn blixem schiet naar ’t Lam 

Doch word vernietigd door des Hemels blixem- vlam 

En Neerlands Leeuw gesterkt door ’s Hemels hylig vier 

Beschermd d’ Onnozelheid door ’t Zwaard des Rechts alhier. 

 

                                                 
154 Atherton, Political prints in the age of Hogarth, 101, 102. 
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tornde men aan de onfeilbaarheid van de paus.155

‘Mene: ‘God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt’. Tekel: ‘Gij zijt in de 

weegschaal gewogen en te licht bevonden'. Upharsin: 'Uw koninkrijk is gebroken en aan de 

Meden en Perzen gegeven’.

 Duidelijk komt dit aspect naar voren in de 

prenten wanneer de maker het volgende vers toevoegt:  

 

Men doemd JANSENIUS bezwaard zijn leer met zaken 

Waarvan zijn boek niet meld, om hem recht zwart te maken. 

 

De ketterse stellingen hebben dus volgens de auteur nooit in de Augustinus gestaan en waren 

slechts bedoeld om Jansenius in een kwaad daglicht te stellen. De prentenserie gaat hier 

tegenin en laat de jansenisten juist als de hoeders van de ware leer zien. Dit is onder andere 

terug te vinden in de zevende prent uit Roma Perturbata. Deze prent, ‘T Rooms Hollands 

recht door een schaal verbeeld, heeft als onderwerp een grote weegschaal die ook hier uit de 

hemel komt. (afb. 1.2) De Bijbelse verwijzing linksboven geeft aan waar het om gaat. De 

tekst ‘Mene Tekel Upharsin’ is in het Bijbelboek Daniel terug te vinden. De heidense koning 

Belsassar had een groot feestmaal gegeven, met wijn en vrouwen en waarbij gedronken werd 

uit bekers die afkomstig waren uit de tempel van Jeruzalem. Tijdens dat feest echter kwam 

een hand die een tekst op de muur schreef. De koning wilde iemand hebben die de tekst uit 

kon leggen en Daniel werd gehaald. Hij legde de tekst, ‘Mene, mene, tekel ufarsin’ als volgt 

uit:  

 

156

                                                 
155Berlis, De oud katholieke Kerk van Nederland, 33. 
156 Daniel 5: 25-28,  NBV 2004 

 

 

De link die Carel Allard wilde leggen was duidelijk. Net als de heidense koning Belsassar was 

ook de paus een slecht vorst. Hij, zijn aanhangers en zijn leer zijn gewogen en te licht 

bevonden, hún heerschappij is gebroken en aan andere doorgegeven. Dit is symbolisch 

weergegeven in de tekening. Een jezuïet en allerlei roomse attributen samen wegen te licht; de 

weegschaal slaat door naar de andere kant waar de Bijbel, het boek van Cornelius Jansenius 

op ligt samen met de bekende leeuw met zeven pijlen. Dat ook dit beeld geen uitvinding van 

Allard zelf was blijkt uit een prent uit de periode van de Reformatie. Deze prent (afb. 1.3) was 

door Allard overgenomen van een voorbeeld van Martinus van Beusecom.  
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Afb. 1.2                  

’t Rooms Hollands recht door een schaal verbeeld 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 1.3 La Balance  

 

De prent laat precies hetzelfde plaatje zien maar dan met personen uit die periode. De figuur 

van Petrus Codde blijkt hier Johannes Hus te zijn en de omstanders hoge heren uit de 

Reformatie. Opvallend hierin is dat Petrus Codde de positie van Johannes Hus inneemt in de 

nieuwe prent. Hus was een martelaar, en door Codde op zijn plek te zetten wilde Allard 

duidelijk maken dat Codde eenzelfde vervolging onderging. De attributen op de weegschaal 

zijn hetzelfde, hoewel Carel Allard in zijn versie voor Roma Perturbata naast de Bijbel nog 
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een leeuw plaatste. Hier zien we dus weer hoe Allard bestaande prenten omwerkte voor een 

nieuw, actueel doel.  

  De auteur maakte gebruik van het Bijbelse voorbeeld om zijn punt geloofwaardiger te 

maken. Net zoals Belssasar een slechte koning was die ten onder zou gaan, zo verspreidden 

de paus en de zijnen een slechte leer en zouden ook ten onder gaan. Door een prent uit de 

Reformatie te gebruiken met een bekend beeld van een weegschaal wist Allard aan te sluiten 

bij symboliek die onder de mensen bekend was.  

Dit thema van het ware en het valse geloof, en van goede en slechte mensen, komt ook 

naar voren in Roma Perturbata’s de zesde prent: Coddige droom van de brede en de smalle 

weg. (afb. 1.4) De titel verwijst naar een Bijbeltekst uit Mattheus 7: 13 en 14, waarin staat:  

 

‘Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, 

en velen zijn er, die daardoor ingaan; 14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven 

leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.’ 

 

Dit beeld van de brede en de smalle weg is een geliefd thema in spot en propagandaprenten, 

duidelijker kan men niet maken wat de goede en de slechte personen zijn.157

                                                 
157 Horst, De Opstand in zwart-wit, 72-78. 

 In deze prent is 

te zien hoe de jansenisten de smalle weg bewandelen, met als einddoel de hemel. Dit in 

tegenstelling tot al hun tegenstanders, monniken, jezuïeten en de paus die via de brede weg 

onderweg zijn naar de hel of het vagevuur. Onderweg proberen zij de goede gelovigen met 

listen en bedrog naar hun route te lokken, wat soms nog lukt ook. De boodschap voor de lezer 

is duidelijk: er is maar één waar katholiek geloof en dat is de jansenistische variant. Die weg 

was niet gemakkelijk en kostte veel strijd maar het was wel de enige weg. Geloven was niet 

eenvoudig, en Gods genade niet goedkoop. De lakse houding van de jezuïeten, in 

bijvoorbeeld de biecht en trouwpraktijken, hoorde dan ook op de brede weg thuis. Dat voelde 

nu misschien fijn maar het zou mensen in de hel brengen. Dit was geen overtuiging die door 

de staat alleen beschermd werd maar die hemelse steun genoot. Om in de hemel te komen en 

zalig te worden moest men achter de jansenisten aan de smalle weg betreden. Bij de paus en 

zijn clerus moest men ver uit de buurt blijven, die vormden een bedreiging voor het zielenheil 

van de goedwillende gelovige.  
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Afb. 1.4  Coddige droom van de smalle en brede weg.  
 

3.2   Reguliere kloosterbende 

De conflicten die in de Republiek heersten rondom de reguliere clerus ontbraken in Roma 

Perturbata niet. Net als in alle spotprenten is de weergave zwart-wit: de monniken en 

jezuïeten waren slecht, in tegenstelling tot de oprechte en goede jansenisten. Monniken 

verleidden de mensen tot laksheid en gemak, de jansenisten waren streng maar rechtvaardig. 

Opmerkelijk is dat dit verwijt van laksheid en gemakzucht, dat zo’n grote rol speelde in de 

conflicten, in de prenten niet expliciet terugkomt. Nergens komen hun makkelijke biecht, 

penitentie en absolutie aan de orde. Wel werd de lezer gewaarschuwd voor de lakse, 

gemakkelijke houding van de reguliere clerus. Vooral de prent Coddige droom van de smalle 

en brede weg waarschuwde voor het volgen van de reguliere clerus.  

 
Alwie hier zoete rosen plukt 

Zijn ziel met helse doorne drukt 

 

En mocht men denken dat de regulieren met hun strenge orderegels eigenlijk het smalle pad 

beliepen, daar maakte de prent korte metten mee: 

 

Denkt iemand ’t Kloostervolk betreed het smalle pad 

Omdat zij uiterlijk haar ordens nauw bepale 
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Haar listig hart is ruim, om ’t volkje te doen dwale 

(Tot vulling van haar kist) Schynhylig nimmer sat  

 

Die schatkist uit het vers was een terugkerend onderwerp in Roma Perturbata. De jezuïeten 

werden ervan beschuldigd alleen maar de rijkere staties hun diensten te willen aanbieden en 

de armere niet te willen helpen. Ook zouden zij grote nadruk leggen op het vagevuur en de 

actieve houding van de gelovigen daarin. Door veel missen te houden voor de doden in het 

vagevuur genereerden de jezuïeten flink wat inkomsten. Hoewel het in de literatuur niet naar 

buiten komt lijkt het of de jansenisten een meer kritische houding ten opzichte van het 

vagevuur hadden. Naast deze bron van inkomsten zouden de jezuïeten ook onderscheid 

maken in de leerlingen die naar hun scholen mochten komen. Door het binnenhalen van rijke 

jongens aan hun colleges en het opstrijken van erfenissen zouden zij veel geld binnen krijgen 

dat vervolgens naar Rome gestuurd werd.158

Om deze beschuldiging van hebzuchtige monniken kracht bij te zetten maakte Carel Allard 

ook gebruik van gebeurtenissen buiten de Republiek. In de tweede uitgave van Roma 

Perturbata voegde hij een prent toe die de financiële misstanden in de kerk aan de kaak 

stelde. Deze prent, De Roomse Kerkvisiteerder, is één van de twee prenten uit de serie 

waarvan in eerste instantie niet duidelijk is of het om een kopie gaat. Hoewel hier het 

vermoeden bestaat dat de afbeelding overgenomen is van een pamflet uit de catalogus van 

Knuttel is dit niet helemaal duidelijk.

  

 
Kaalkoppen zoekt gij naar uw kloosters ’t geld te voeren 

Uit Holland? Volg de paus, en haal het van de Hoere 

 

159 In het pamflet is te zien hoe een Turkse boodschapper 

op een ezel naar de sultan rijdt om hem de nederlagen van Lodewijk XIV mee te delen.160

Er bestaat ook onduidelijkheid over de achtergrond van deze prent. De diepere lading 

van de prent is lastig te achterhalen en hangt waarschijnlijk samen met omstreden rechten van 

de orde van St. Jurgen. In deze scriptie zal dit niet meer aan de orde komen en voor uitsluitsel 

 In 

de prent uit Roma Perturbata is te zien hoe paus Clemens XI op een monnik rijd alsof het een 

ezel was. (afb. 1.5) Hoewel de figuren van beide prenten overeenkomen is het onduidelijk of 

Allard deze prent als voorbeeld gebruikt heeft.  

                                                 
158 Knuttel, De toestand der Nederlandsche katholieken, 49. 
159 Knuttel 15584: Caimakan Chevallier de l’Ordre de S. Louis. 
160 Willem Pieter Cornelis Knuttel, Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke 
Bibliotheek  III (Den Haag 1889-1920) 379.  
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over dit element zal dus extra onderzoek nodig zijn. De globale boodschap van De Roomse 

Kerkvisiteerder is echter wel duidelijk en gaat over de verhouding tussen de paus en zijn 

monniken. Het wordt tijd dat de paus zijn geestelijken eens onder controle krijgt, vooral wat 

betreft hun financiële praktijken. Tenzij Clemens net zo slecht is en blij is met hun oneerlijk 

verdiende geld.  
 

Maar Heil’ge vader noch een woordje met verlof 

Gy mind de munniken nu maaken zij t te grof  

Met kerke diefte: wilt gij t hoofd der dieven wezen?  

Of zou haar geld u als der hoeren ook beleezen? 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 1.5 De Roomse Kerkvisiteerder  
 

De concrete aanleiding voor de prent is wel te achterhalen. Allard maakte hem naar aanleiding 

van een voorval met de abt van St. Jurgen. Deze abt had gesjoemeld met kerkgeld en was 

daarbij betrapt.161

                                                 
161 Schaik, A.H.M. van, Auwerda, R., Dirkse, P.P.W.M., Katholiek Nederland en de paus, 1580-1985 (Utrecht 
1985) 81. 

 Dit betekende voor Carel Allard dat hij, naast het gebruik van algemeen 
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bekende symboliek uit bestaande prenten, ook zijn boodschap kon ondersteunen met actuele 

gebeurtenissen. In dit geval sloot de werkelijkheid mooi aan bij het beeld dat Allard wilde 

geven van slechte, lakse en geldbeluste monniken.  

 Dit beeld was op zich zelf echter ook niet nieuw, al lange tijd bestond het beeld van de 

luie, gulzige geestelijkheid. Vooral Erasmus in zijn Lof der zotheid droeg bij aan deze 

beeldvorming met verhalen over hypocriete monniken die geen enkel goed werk deden.162

Ook in de periode van de Glorious Revolution was het thema gebruikt. In de strijd tegen de 

Jacobus II en het katholicisme werden de monniken belachelijk gemaakt. De laatste prent van 

Roma Perturbata is een kopie van een dergelijk prent. Het origineel was getiteld Het lusthuys 

van Pater Peters (afb.1.6) en was gemaakt door Romeyn de Hooghe, wiens pseudoniem, 

William Loggan, nog op de plaat staat.

 

163 In deze prent wilde De Hooghe het kwaadaardige 

en zondige leven van de monniken laten zien. Hij deed dat door hen af te beelden in een pand 

waar zij met volle teugen genoten van de zeven hoofdzonden. De figuur van Pater Peters zijn 

we al eerder tegen gekomen en was een geliefd onderwerp in de Nederlandse spotprenten op 

Jacobus II.164

Pater Peters was een jezuïet en een van de hoogste adviseurs van James II. Daarnaast 

was hij ook verantwoordelijk voor de opvoeding van de buitenechtelijke kinderen van James 

II. Zijn invloed, die steeds groter werd, kreeg een plaats in opinievorming over de Glorious 

Revolution. Peters zou een slechte geestelijke zijn die James II aan had gezet tot zijn anti 

protestantse beleid.

 

165

                                                 
162 Desiderius Erasmus, Lof der zotheid (Utrecht 1992)181-195. 
163 Swillens, Prentkunst in de Nederlanden, 100. 
164 Mary Dorothy George, English political caricature: a study of opinion and propaganda (Oxford 1959) 62,62.  
165 Maurice Ashley, James II (Londen 1977) 90,180, 203. 

 Dit aspect, van de kwaadaardige en verdorven geestelijkheid, heeft 

Allard in zijn serie overgenomen. Doordat hij de prent kopieerde is zijn prent spiegelbeeldig 

afgedrukt maar de inhoud was hetzelfde. Om de prent toe te spitsen op zijn onderwerp gaf hij 

hem de titel Rooms Cocceaans Munnike maal (afb. 1.7) en vulde de personen in die in zijn 

verhaal pasten. Hierbij werd Paters Peters persoon ingenomen door Theororus de Cock, iets 

dat in Door munnikenjacht wordt Babel verkracht ook al het geval was. Door die vergelijking 

te trekken kwam De Cock in een nog slechter daglicht te staan. 
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Afb. 1.6 Lusthuys 

van Pater Peters 

Romeyn De Hooghe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 1.7 Rooms Cocceaans 

Munnike maal  

 

Oorspronkelijk stond onder de spotprent nog een verklarende tekst maar die is in de versie 

van Roma Perturbata niet aanwezig.166

                                                 
166Cillesen, Krieg der Bilder, 19. 

 Hier echter is in de rechter bovenhoek een klein kader 

met een verklarende tekst gestopt. Woede, lust, hebzucht, luiheid, vraatzucht, hoogmoed en 

afgunst zijn eigenschappen van deze reguliere bende. Natuurlijk is De Cock weer de leidende 

figuur in dezen.  
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Ziet hier de kok zijn leer en leven net verbeeld 

Hij trapt op t geestlijk boek wijl t vlees hem beter streeld 

 

De boodschap in deze kwestie komt heel duidelijk naar voren. De prenten laten zien wie de 

‘good guys’ en wie de ‘bad guys’ waren in de Hollandse Zending. In leer en leven waren de 

regulieren, en dan voornamelijk de jezuïeten, verdorven. Dat beeld was als bekend, zowel in 

prenten als in literatuur en Allard maakte daar handig gebruik van. Door zijn prenten te 

kopiëren van oudere, bekende varianten kon Allard zijn boodschap beter overbrengen. Als 

men zalig wilde worden moest men niet kiezen voor de monniken met hun valse gezichten en 

slechte invloeden. Die maakten de weg misschien wel comfortabel en breed, maar die weg 

leidde naar de hel. Dit was een boodschap die aantrekkelijk was voor de jansenisten op de 

eerste plaats. Maar ook de protestanten konden dit soort spot tegen het katholieke Rome 

waarschijnlijk erg waarderen, zeker omdat het vanuit de katholieke kerk zelf kwam. Interesse 

voor de humor en de boodschap was er dus wel. Daarbij kan het ook zo zijn dat Allard met de 

boodschap de publieke opinie wilde beïnvloeden en zo een groter draagvlak te creëren voor 

het uitzetten van de regulieren uit de Republiek. Dit heeft Allard ook in Roma Perturbata, 

voor de onderwezen lezer, verwoord. Hij gebruikte het monogram van de jezuïeten, IHS 

(Iesus Hominum Salvator) voor een andere verwijzing. Hier werden de woorden ‘Ite 

Hypocritae Seditiosi’ eraan gekoppeld wat betekent: opgekrast gij muitzieke hypocrieten.167

Hoewel het per paus verschilde waren de meeste pausen fel tegen het jansenisme gekant. 

Tussen 1700 en 1721 was Clemens XI paus en hem treffen we in de serie Roma Perturbata 

aan. Deze geleerde liefhebber van kunst en cultuur was vastbesloten vast te houden aan de 

rechten van het pauselijke ambt.

  

 

3.3  De paus 

168

                                                 
167 Dirkse, Jezuïeten in Nederland, 88. 
168 Franz Xaver Seppelt,  Geschichte der Päpste : von den Anfängen bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts 
V (Leipzig 1936-…) 388. 

 Hij was een fel anti-jansenist en ultramontaan. Op 

aanraden van Lodewijk XIV vaardigde hij de bul Vineam Domini uit. Deze bul maakte een 

einde aan de ruimte tot stilzwijgen voor gewetensbezwaarden in de kwestie rondom de vijf 

stellingen van Jansenius. Clemens eiste in deze nieuwe bul niet alleen het onderschrijven van 
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de vijf stellingen als ketters benadrukte opnieuw de erkenning dat de paus kon bepalen dat die 

stellingen in het boek stonden.169

De eerste prent waar de paus in figureert is gelijk ook de meest extreme. In de prent De 

medalie- stukken van P. Codde, de paus, en des zelfs nuntius (afb. 1.8) wordt de paus 

afgebeeld in een dubbelkop.

  

170 Als de prent rechtop bekeken wordt is de paus te zien, wordt 

hij echter 180 graden gedraaid dan is het gezicht van de duivel te zien. Dit idee van de 

zogenaamde Januskop, afkomstig van de Romeinen die de god Janus met twee gezichten 

afbeeldden,171 is tijdens de hele zestiende eeuw een populair thema geweest in de 

Nederlanden. Ook in de zeventiende en achttiende eeuw is deze Januskop van paus en duivel 

veelvuldig geproduceerd.172 Het gebruik van een dergelijke prent werd ingezet om te 

bewijzen dat de afgebeelde persoon onbetrouwbaar was. De mensen zagen vaak alleen de 

mooie kant, maar daarachter zat het ware gezicht van de persoon. De afbeelding stond 

symbool voor valsheid en bedrog.173

 

 In het geval van de prent in Roma Perturbata wil de 

maker dus duidelijk maken dat de paus niet is wie hij lijkt; een geestelijk en religieuze vader. 

Als men goed kijkt is hij precies het tegenovergestelde; een slechte heidense duivel. Ook zijn 

afgezant in Brussel, de nuntius moest het ontgelden. Deze geestelijke werd afgebeeld met als 

tegenhanger een nar. Mocht de afbeelding alleen nog niet genoeg duidelijk maken, er werd 

ook nog tekst bij geplaatst: De kerk door list verkeerd, als duivel triompheerd. 

 

 

 

 
 

 

 

Afb. 1.8 Detail uit: De medalie- stukken van P. Codde, de 

paus, en des zelfs nuntius 

                                                 
169 J.A.G. Tans en M. Kok,  Rome-Utrecht: over de historische oorzaken van de breuk tussen de Rooms-
Katholieke en de Oud-Katholieke kerken en de huidige beoordeling van die oorzaken (Hilversum, Antwerpen, 
1966) 21. 
170 Ook deze prent is niet uniek want paus en geestelijke komen ook in een andere context weer terug. Hoewel 
met een andere tekst zijn precies dezelfde prenten gebruikt voor ‘papekost opgedist is geuse schorelen’. Geloof 
en satire, 33. 
171 Frans Grijzenhout, ‘Janus’ betrouwbaarheid. Over een beeldmotief in de politieke grafiek’ in: Kempers, 
Openbaring en bedrog. De afbeelding als historische bron in de Lage Landen, 138,139. 
172 Geloof en satire, 29-31. 
173 Grijzenhout, Janus’ betrouwbaarheid, 138,139. 
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Dat de paus volkomen verkeerde bedoelingen had met het volk kwam ook naar voren in de 

Coddige droom van de brede en de smalle weg. Men zou verwachten dat de paus bij de 

hemelpoort zou staan om de gelovigen naar binnen te leiden. De prent maakt duidelijk dat 

Clemens XI zijn volk niet naar de hemel maar naar het vagevuur en de hel leidde. Die weg 

was dan misschien prettig zonder strenge biecht en levenswijze, maar het was niet de weg die 

naar de hemel liep. Ook in zijn benadering van de katholieke gelovigen zou de paus slechte 

bedoelingen hebben. In de tweede prent uit de serie, De nieuwe Roomsche kerk trophee, 

vertoond in het pauselijk beeld, omhangen met al het Rooms Kerkelijke huisraad wordt de 

paus met al zijn pauselijke attributen als belachelijk en onnozel weergegeven. De prent laat 

een ovaal zien omgeven met ornamenten. (afb. 1.9) In dat ovaal is een afbeelding van de paus 

te zien die helemaal omhangen is met roomse attributen. Links naast de afbeelding staat de 

tekst die uitleg moet geven. Uit alles blijkt dat de paus zijn volgelingen misleidde.  

 

14 Zijn klokmuts draagt ook nog (15) weijquaste (16) wasselichte 

17 De pater noster om ’t onnosel volk te stichten 

18 Ave Maria en – (19) Sint Peter bid voor ons 

(20) (Licht lampen geeft men u: zo niet gij krijgt de bons 

 

Zijn mond, de miskan maakt dien afgodsdienaar dronke,  

Hij zwelgt het alles in, voor ’t volk wordt niets geschonke 

 

Door de doop werpt de paus quansius de Duivel uit 

Die in hem zelf gestaag door trotsheid hoger spruit 

 

 
 

 

 

 

 

Afb. 1.9 De nieuwe Roomsche 

kerk trophee, vertoond in het 

pauselijk beeld, omhangen met 

al het Rooms Kerkelijke 

huisraad 
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Duidelijk uit de tekst wordt dat de paus slechts zijn eigen belang zoekt en niet dat van de 

gelovigen. Dat is de boodschap die de auteur over wil brengen. Clemens XI wilde enkel 

volgelingen die precies deden wat hij zei en waar hij beter van kon worden. En wanneer 

mensen zich kritisch over zijn leer of beleid uitlieten deed hij hen gelijk in de ban. 

 

Het Coddig volk wil hem dit huisraad al ontfusslen 

Doch vader Clemens denkt, rebellen loopt wat husslen 

Hij donderd tegen haar met ban en bullen uit 

En mind de Munnikskap, die danst naar zijne fluit 

 
Naast deze religieuze en sociale misstanden die de auteur in de prenten weergaf werd de paus 

ook politiek bekritiseerd. Zijn beleid betreffende de keus voor een nieuwe bisschop voor 

Munster werd in de prenten afgekeurd.174

                                                 
174 In hoofdstuk 6 zal hier uitgebreid op terug gekomen worden. 

 Bovendien was de paus een oorlogszuchtige heerser 

die geen vrede kon brengen. Zo werd hij in Het Roomse rad van Avontuur (afb. 1.10) 

omgeven door figuren als ‘de Twist’ en ‘de Pauselijke ridder’. In de Nederlandse staat hoefde 

hij met die machtsneiging echter niet aan te komen, die brak zijn zwaard en eiste vrede voor 

haar onderdanen. De afloop voor de paus werd ook in de prent duidelijk gemaakt. Clemens 

mocht dan nu misschien nog op de top van het rad van fortuin staan, dat zou gauw minder 

worden. In het midden van het rad werd geschreven: ‘Op t roomse rad van avontuur, wordt 

uitgeblust het roomse vuur, t valt vader Clemens zuur’ 

Duidelijk blijkt uit de prenten hoe de maker over de paus dacht. Het was een 

oorlogszuchtige, hebzuchtige en zelfs duivels heerser die zijn gelovigen naar de hel leidde. De 

paus maakte gebruik van onnodige en onnozele attributen die slechts het volk bedrogen. Wie 

hem volgde in leer en gebruik zat dus niet bij de groep van ware gelovigen. De paus was een 

bedrieger die zeer binnenkort zou dalen op het rad van fortuin. En wee de gelovige die dan 

nog bij zijn gevolg hoorde, die zou met hem vallen. Opvallend is wel hoe de paus het 

persoonlijk moet ontgelden in Roma Perturbata. Uit de literatuur blijkt wel een afkeuren van 

het beleid van de paus maar zeker niet zo vergaand als in de prenten. De jansenisten waren 

wel tegen een inperking van de autoriteit van de paus maar zeker niet tegen een eventuele 

afschaffing van zijn ambt. Uit de prenten echter blijkt wel een sterkere afkeer van de 

pauselijke persoon, functie en alles er omheen. Extra nadruk krijgt dat aspect door de fictieve 

maker van de tweede prent namelijk I Antipapa. 
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Afb. 1.10 Het Roomse rad van Avontuur  

 

 

Het is dus maar zeer de vraag in hoeverre het beeld dat van de paus gegeven wordt 

representatief is voor de visie van de jansenisten. Voor de hand ligt dat Allard hier zijn eigen, 

meer protestantse, overtuiging in heeft verwerkt. Een overtuiging die in de Republiek meer 

instemming zou vinden dan de jansenistische opvatting, en de prenten voor een bredere 

doelgroep geschikt zou maken. Dit is het soort redenering dat paste bij een commercieel 

ingestelde uitgever als Allard, en zou dan ook prima de achterliggende reden kunnen zijn. Dat 

Allard in zijn prenten vaker extremer was dan de visie van de jansenisten, blijkt ook in de 

volgende paragraaf.  

 

3.4  Gebruiken, attributen en overtuigingen 

De klachten over de jansenisten betroffen niet alleen hun theoretische uitwerking van de 

katholieke leer, maar ook hun praktische uitvoering van het geloof. Dit kwam in de tweede 

prent uit de spotserie uitgebreid aan bod. In deze ‘De Roomsche kerk trophee, vertoond in het 

pauselijk beeld, omhangen met al het Rooms Kerkelijke huisraad’ (afb. 1.9) was paus 

Clemens XI afgebeeld, helemaal omhangen en omgeven door katholieke 

gebruiksvoorwerpen. Hij kreeg een klok met wijkwasten op zijn hoofd, zijn mond werd 

gevormd door een miskan en zijn ogen werden vervangen door hosties. In zijn arm houdt hij 

het misboek met de sleutels van de hemel erop en om zijn nek hangen vissen voor de 
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vastendagen. Bij de afbeelding was een verklarende tekst geschreven die alle onderdelen 

uitlegde. Met flauwe woordgrappen worden hier de verschillende onderdelen belachelijk 

gemaakt en voor heidens verklaard. De roomse gebruiken waren hol en loos en de attributen 

waren slechts waardeloze prullen. Bovendien bood de paus genade aan maar wel in ruil voor 

kleingeld.  
 

4 De MIS- kelk komt daar by; 5 … De Zegels aan (6) De Bulle 

7 Het Mislyk boek gelijkt na Joodse Talmuts prullen 

12 Het toomtuig aan zijn hals voor d’ezels om te reiden;  

13 De vissen om zich in de Vasten te beleiden 

(Alschoon zijn dis ook is van lekker vlees voorzien)  

Al hyligheid, die hij, voor klein geld, aan komt bien 

 

Onder dit bijschrift is door de auteur een versje toegevoegd dat over de sacramenten ging. 

Duidelijke blijkt hierin de afkeer van de zeven katholieke sacramenten. Het altaar was een 

voddenkraam die wel een theater leek en het priesterschap was vol van bijgeloof. 

 

IV veel narren BIEGTEN u, doch mogt men u eens hooren 

Men merkte u leet van ’t Rijk en Holland te verstoren 

V Gij munniken nu tot de reis uw laersen smeerd 

Voor ’t heilig olisel u d’oli dus ontbeerd 

VI het Priesterschap gelijkt naar t oud gebruik der Joden 

Vol bijgelovigheid, ook heidens van methode 

 

In Roma Perturbata komen de katholieke gewoonten voor, die ook in de discussie tussen de 

jansenisten en hun tegenstanders een rol hadden. De jansenisten, die een ontwikkeling van 

verinnerlijking hadden doorgemaakt, waren voorzichtig met uiterlijk vertoon.175 De Jezuïeten 

echter maakten juist veel gebruik van uiterlijk vertoon in processies vol van kleur en drama. 

Zij gebruikten die manieren om de leken (opnieuw) tot het katholieke geloof te bekeren.176

                                                 
175 Spiertz, Jansenisme in en rond de Nederlanden, 153. 
176 Mullet, The Catholic reformation, 150, 151. 

 De 

bekende onderwerpen uit de polemiek kwamen ook in de prenten naar voren. Het vereren van 

heiligen, het gebrek aan oprecht berouw bij het afnemen van de biecht, en het misbruik van de 

goederen door de monniken.  Naast deze onderdelen die in het bovenstaande versje naar voren 

kwamen passeerden in Roma Perturbata nog veel meer katholieke gebruiken de revue. 
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Voornamelijk in Het zinnebeeldig pourtret van Theodorus de Cock (afb. 1.11) komen we veel 

roomse gewoonten, gebruiken en rituelen tegen.  

De haan in de afbeelding, symbool voor Theodorus de Cock, verliest een heleboel 

veren die volgeschreven zijn met katholieke termen. Deze gebruiken vallen van de haan af en 

worden daarmee door de auteur symbolisch afgeschreven. Een aantal hiervan komen bekend 

voor omdat zij onderdeel uitmaakten van de polemiek tussen de jansenisten en hun 

tegenstanders. Heiligenverering en de biecht werden inderdaad ter discussie gesteld. Ook 

wonderen en bedevaarten, allemaal uiterlijk vertoon, werden door de jansenisten voorzichtig 

benaderd. En de kritiek op Rome, voornamelijk op de onfeilbaarheid van de paus en de 

Roomse ban, was een bekend fenomeen in de jansenistische religieuze opvatting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Afb. 1. 11 Het zinnebeeldige pourtret van Theodorus 

De Cock 

 

Opvallend echter in Roma Perturbata is dat het niet blijft bij de bekende omstreden aspecten 

uit de twisten tussen de seculieren en de regulieren. In de vallende veren van de haan 

bevinden zich naast biecht en heiligen ook het vormsel, vasten, as kruis, inquisitie, heilig 

oliesel, filosofie, zielemis, retorica, aflaat, processies en het celibaat. (afb. 1.12) 
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Afb. 1.12 Detail uit: Het zinnebeeldige pourtret van 

Theodorus De Cock 

 

Zelfs de transsubstantiatieleer wordt gehekeld in De Roomsche kerk trophee wanneer de 

auteur in de uitleg zegt: 

 
Zijn oog de Meelgod ziet een lighaam daar ‘t niet is 

Hy maakt het door syn stem, wat dunkt u, is dat MIS? 

 

Waar de eerder besproken onderdelen dus inderdaad ter discussie stonden bij de jansenisten 

was dat bij een groot aantal niet het geval. Deze laatste rij aspecten komen nergens in de 

literatuur aan de orde, en lijken dus geen onderdeel uit te maken van de onenigheden tussen 

de jansenisten en de jezuïeten. Het lijkt alsof in Roma Perturbata de kans gegrepen werd om 

niet alleen de misstanden uit de jansenistische visie, maar het hele kader van roomse 

gebruiken en attributen aan de kaak te stellen. De keuze van de onderwerpen doet denken dat 

dit de invulling van de protestantse maker geweest is. Het ontkennen van de verandering van 

het brood in het lichaam van Christus kwam typisch uit de protestantse hoek. Ook het afgeven 

op het celibaat past in een protestants beeld, waar na de Reformatie het huwelijk voor 

dominees toegestaan werd. 

 
VII Het beste sacrament van deze is de heilge ECHT  

Doch d’Heilge Vader mist die zelf, dat’s dubbels slecht 
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Het bekritiseren van deze bredere roomse gewoonten doet denken dat de maker van de 

prenten er een eigen agenda op na hield. Naast het weergeven van de jansenisten als 

verdedigers van de ware religie doet hij er nog een schepje bovenop door in de richting van 

het protestantisme als een nog betere religie te wijzen. Deze kritiek op roomse gebruiken 

maakte Roma Perturbata aantrekkelijk om aan te schaffen voor protestanten. Daarnaast echter 

was er nog een groep in de Republiek die deze vorm van kritiek kon waarderen. Onder 

bepaalde groepen groeide, onder invloed van de verlichting, een meer rationele vorm van 

religie. Hierbij ging het vooral om redelijke aspecten uit het geloof die gewaardeerd werden. 

Een grote afkeer had deze groep echter van alle bijgelovige zaken die in hun ogen vermengd 

waren geraakt met de echter religie. Vooral in het katholicisme waren deze misstanden aan de 

orde. Allerlei magische handelingen en rituelen, door priesters uitgevoerd, vormden een 

wezenlijk onderdeel van het geloof. Dit soort bijgeloof werd door de groep van verlichte 

religieuze geesten als dwingend en verkeerd gezien. Het resulteerde in een grotere macht voor 

de clerus en beperkte de vrijheid van de individuele gelovige.177

Dat deze kritiek van Allard op de roomse gebruiken de jansenisten wellicht ook te ver 

ging kan opgemaakt worden uit de reactie van ene pastoor Kemp. Deze is bijzonder blij met 

de verdediging van hun zaak door niet-katholieken, maar geeft gelijk aan dat hun prenten en 

pamfletten soms te ver gaan waar het Rome, de paus en de jezuïeten betrof. Dit werd op het 

conto van de jansenisten geplaatst en bracht hun zaak daarmee meer schade dan goeds.

 Dat een aantal van deze 

rituelen, regels en gebruiken in Roma Perturbata belachelijk werden gemaakt was voor hen 

dus aangenaam om te zien. 

178

In de prenten lijkt het hele katholieke conflict in de Republiek met Petrus Codde 

vereenzelvigd te worden. Codde lijkt symbool te staan voor alle onrecht dat de Nederlanden is 

aangedaan, en voor alle recht dat ze hebben op hun eigen bestuur. In bijna elke prent wordt hij 

opgehemeld als een goede en vreedzame apostolisch vicaris, die eigenlijk bisschop had 

moeten zijn. Ondanks zijn benoeming tot ‘aartsbisschop van Sebaste in het land der 

ongelovigen’ kreeg hij niet de erkenning en de macht van een echte bisschop.

 

 

3.5  De zaak van Petrus Codde 

179

                                                 
177 Rooden, Peter van, ‘Vroomheid, macht, verlichting’ in: De Achttiende Eeuw 32 (2000) 61, 62.  
178 G. van Rijn, Atlas van Stolk: katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van 
Nederland (Amsterdam, 1895-1933) 112,113. 
179 Berlis, De oud katholieke Kerk van Nederland, 21,38. 

 In de prenten 

komt het hele deel ‘van Sebaste in het land der ongelovigen’ dan ook niet voor en krijgt 

Codde gewoon de titel aartsbisschop.  
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Dat de geestelijke elite in de Republiek hem niet wilde laten vallen was logisch en blijkt 

duidelijk uit de prenten. Zo werd in het Het roomse rad van Avontuur Codde afgebeeld met 

een lam en een olijftak, beide symbolen van onschuld en vrede. Daarbij is te lezen dat op de 

keuze voor Codde vrede rust. Hij had zijn schapen altijd in vrede geweid en daarom was hij 

de goede leider voor de Hollandse Zending. Tegenover Codde werd de paus gezet, die slechts 

uit was op gewin en daarbij ellende en oorlogen veroorzaakte.  

 Die tegenstelling tussen Petrus Codde en de paus komt meerdere malen terug in Roma 

Perturbata. In de Droom van de brede en de smalle weg wordt het verschil in 

rechtvaardigheid en goedheid scherp neergezet. In deze prent komt Petrus Codde bij de 

hemelpoort en wordt ontvangen door de apostel Petrus. (afb. 1.13) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Afb. 1.13 Detail uit: Droom van de brede en de 

smalle weg 

 

 Het versje erbij geeft duidelijk de verhoudingen aan. 

  

St Peter spreekt zijt welkom Peter mijn genand 

Die dus de poort des hemels vand 

Uw wandel was van goed verstand 

‘K erken de paus voor valse Peter 

Gij Codde zijt opregt en beter. 

 

Het is duidelijk, Codde had het bij het rechte eind en de paus was een valse Peter, een valse 

paus. Maar nog verder gaat het in de prent ‘ T Rooms Hollands recht door een schaal 

verbeeld’. Hier wordt het lijden van Codde vergeleken met het lijden van de Heiland zelf.  
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De heiland zelf werd beschuldigd door de Joden, 

maar Coddes onschuld heeft geen voorspraak meer van node. 

 

Door Codde hier te vergelijken met Jezus Christus kreeg hij een soort goddelijke connotatie. 

Hoe kon men zo iemand niet waarderen? Door deze vergelijking werd hij van elke blaam 

gezuiverd. Een beeld dat doorgezet wordt in de weergave van Codde als lam. Het lam als 

symbool van onschuld, en wederom als symbool van Jezus, moet blijk geven van de totale 

onschuld van Codde in de hele kwestie.  

Opvallend aan het beeld dat van Codde gegeven werd is de prent Coddig 

Nachtgezicht. Hier werd Codde afgebeeld als een strijder tegen het beest van Babel. Hoewel 

Allard hem dus zo in de prent heeft gezet kwam dit totaal niet met de werkelijkheid overeen. 

Toen hij in 1703 namelijk uit Rome terugkeerde was zijn houding alles behalve strijdbaar. In 

plaats van aan te haken bij het verzet dat door zijn aanhang al op gang gebracht was, gedroeg 

de afgezette vicaris zich passief en nam een lijdzame houding aan. Codde wilde zijn oude 

functie wel terug maar was niet bereid de middelen die ingezet waren te gebruiken.180

De gedoodverfde tegenstander van Petrus Codde in Roma Perturbata is Theodorus de Cock. 

Telkens weer wordt hij in de prenten tegenover Codde geplaatst, waarbij De Cock de slechte 

persoon is die uit de Republiek verjaagd wordt. In de Jansenisten en Munniken zeef wordt de 

zeef door Codde geschud, De Cock en zijn priesters vallen erdoor heen. Op bijna 

meelijwekkende manier moet De Cock, die zijn mijter verloren is, vluchten. Naast de rol die 

Codde en de Staten spelen in het bewegen van de zeef is het ook duidelijk dat er nog een 

 De 

achterban van Codde was, begrijpelijk, niet blij met de passieve houding van hun vicaris, 

maar pogingen om hem te activeren mislukten. Ondanks deze tegenvaller in de aanval tegen 

Rome blijft de weergave van Codde in de prenten buitengewoon positief. Op die manier kon 

de beeldvorming van Codde als goede en rechtvaardige leider van de Hollandse Zending in 

stand gehouden worden.  

Naast de weergave van het personage Petrus Codde werd in de prenten zijn naam ook 

veelvuldig gebruikt in woordgrappen. Zo werd naar de Jansenisten meermalen verwezen als 

‘het Coddig volk’, werden dromen ‘Coddig’ betiteld, was de paus ‘Coddig’ opgesmukt en 

werd in de Republiek het ‘Coddig’ geloof aangehangen. Waar dit wellicht een eerste keer nog 

een glimlach oproept worden deze naamsverwijzingen al snel een herhaling tot vervelens toe.  

 

3.6  De Cock of de haan 

                                                 
180 Idem, 278,279. 
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grotere kracht achter zit. De zeef komt uit de hemel zelf en daarmee krijgt het geheel een 

goddelijke lading. De jansenisten hebben niet alleen de steun van mensen maar ook van God, 

dat moet de lezer van de prent goed doorhebben. Het thema van de zeef waar mensen 

doorheen vielen was niet nieuw, al in de strijd tussen de Remonstranten en de 

Contraremonstranten werd dit thema ook gebruikt. In de prent De rechtvaardige Zifte uit 1618 

schudden prins en Staten van Oldenbarneveld door de zeef.181 En ook Coddes voorganger, 

Rovenius, schudde al aan een zeef waar monniken doorheen vielen en jansenisten in bleven 

staan.182 (afb.1.14) Hoe populair deze prent was blijkt uit het aantal varianten waarin de zeef 

terugkomt. (afb. 1.15 en 1.16) 

 

       
Afb. 1.14       Afb. 1.15 Zeef voor de           Afb. 1.16 Jansenisten en  

Rovenius en de zeef     Jansenisten en Jezuïeten          munniken zeef . 

     

De prent die volgde op de Jansenisten en Munniken zeef gaf de situatie nog scherper weer: 

‘Die door de zeef van Codde onlangs gevallen zijn, gaan hier naar t vagevuur of helse pijn’. In deze 

prent over de brede en de smalle weg werd opnieuw duidelijk hoe de verhoudingen lagen; 

Codde leidde zijn volk naar de hemel, De Cock zijn volgelingen naar het vagevuur of de hel. 

Dat was dan ook de straf die De Cock en alle pauselijke aanhangers verdienden en die in het 

Byvoegsel van de serie uit 1706 uitgebeeld werd. Zowel het Beest, dat Rome voorstelde, als 

De Cock werden in de hel gegooid waar De Cock koning werd en de paus zijn onderkoning. 

Zo zou het aflopen met deze twee overtreders van de goddelijke geboden wil de prent laten 

                                                 
181 Dirk Hendrik Couveé, Protest per prent: schoppen tegen heilige huisjes (Amsterdam, 1971) 
182 Visser, Smit en Maan, Onafhankelijk van Rome, Afbeelding na pag 48. 
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weten. De strijd om de functie van vicaris zou De Cock dan ook nooit winnen; men moest 

hem niet in de Republiek.  

 
den staat om vree keurt goed een derde tot vicaris 

tot schan van Coc maar niet tot Coddes smaad of hoon , 

want coc nog vluchtig stelt zich als rebel ten toon 

Dog Holland niets en heeft tot Codde zijn bezwaarnis.  

 

Levensboom van de Kok is dor, zijn ambt is hor 

 

Apostolisch vicaris zou De Cock niet worden en hij kon dan ook maar beter een ander baantje 

zoeken. Bij de controle op alle misstanden in de kerk zou de paus wel wat hulp kunnen 

gebruiken en daar was De Cock precies de goede persoon voor.  

 

Een haan deed eertijds Petrus schrijen183

Dat Holland De Cock niet in de Republiek wilde laten werken had natuurlijk te maken met de 

informatie die Van Erckel hen over de situatie bij de katholieken verteld had. Maar waar De 

Cock in de prenten vooral van beschuldigd wordt is het lasteren van de Staat. Deze 

beschuldiging had raakvlakken met de werkelijkheid want De Cock is hier ook echt van 

beschuldigd. In 1703 was een brief uitgelekt waarin De Cock beweerde dat de Hollandse 

Staten omgekocht waren om het plakkaat van 1702 uit te vaardigen. Dat ging te ver en de 

Staten lieten een arrestatiebevel uitgaan. De Cock vluchtte uit de Republiek en vestigde zich 

in Emmerik, een plaatsje dat kerkelijk tot de Hollandse Zending behoorde maar politiek bij 

Pruisen.

 

Maar deze zal de paus verblijen 

Van keulen hij na Romen vliegd 

Wijl t Munnkendom de kerk bedriegt 

Zal hij ze mede visiteren 

En kerke diefstal haar verleeren 

Of aan zijn basiliscus staart 

Haar haake na de hel van d’aard. 

 

184

                                                 
183 Hier wordt verwezen naar het verhaal uit de evangeliën waarin Petrus Jezus verraadde. Nadat hij dat gedaan 
had kraaide een haan drie keer waarop Petrus besefte wat hij gedaan had.  
184 Polman, Katholiek Nederland, 57. 

 De prent waarin dit het best naar voren kwam was de De Rooms Hollandse tonge-

slyper (afb. 1.17). Hierin werd De Cock en zijn monniken verweten dat ze snode en 
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leugenachtige taal bezigden. Om dit te verhelpen werd de tong van De Cock op een aambeeld 

door zeven pijlen doorboord. Het bijpassende versje naast de doorboorde tong van De Cock 

luidde dan ook:  

 

Daar is geen kwader kwaad  

Als dat een pape tong durft lasteren de staat. 

 

De prent is samen met de Hoofdesmid der Munniken overgenomen van twee prenten van 

Karel van Mander. Zijn versies, van rond 1591 waren morele prenten die gingen over het 

slechte gebruik van de tong en over stijfkoppigheid. Zo had hij bij zijn prent Het slypen van 

de tongen (afb. 1.18) het volgende versje met uitleg.  

 

Hier verslyptmen qua tongen metterdozijnen 

Die vol fenijne // elck lastrich begrijpen 

Achterclappen end’ schelden: hoe wel ten fijne/ 

Wij niet en vermoghen t’ minste deel te slypen.  

 

Dat dit populaire prenten waren blijkt uit het feit dat ze vaak gekopieerd werden. Dat deed een 

uitgever alleen wanneer hij wist dat een prent zou verkopen. Naast drie ander varianten zijn 

de prenten ook in 1689 gebruikt in de prentenstrijd van de Glorious Revolution. Zowel de 

prent over de tong als de prent over de stijfhoofdigheid waren omgezet naar spotprenten op 

Jacobus II, de rivaal van Willem III.185 In de prent met de tongen was het de tong van Jacobus 

II die zwart en dik was van het liegen. De prent die de hoofdensmederij uitbeeldde liet zien 

hoe de hoofden van Lodewijk XIV, Jacobus II en het hoofd van zijn vrouw reeds gekliefd op 

de grond lagen. Willem III was degene die de rol van de smid vervulde en hun slechte 

hoofden bewerkte.186

Dat Carel Allard deze prenten gebruikte voor zijn serie was niet toevallig. De prenten 

waren overbekend, in ieder geval uit de tijd van de Glorious Revolution, maar wellicht ook uit 

de periode dat Van Mander ze maakte. Hierdoor kon Allard de bekende boodschap voor zijn 

eigen zaak gebruiken. De morele boodschap van Van Mander kon Allard gebruiken voor de 

laster en slechte koppigheid van De Cock en zijn monniken. Maar belangrijker nog was de 

 Het hoofd dat op het aambeeld lag was dat van Pater Peters, de 

biechtvader van Jacobus II, die we verder in dit stuk nog tegen zullen komen.  

                                                 
185 Friedrich Wilhelm Heinrich Hollstein, Karel van Mander (Rotterdam 1999) 118-121. 
186 Muller, De Nederlandsche geschiedenis in platen, 425.  
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beeldvorming uit eind zeventiende eeuw. In die variant werd de Republiek afgebeeld als 

bestrijder van de slechte katholieke machten en dat beeld nam Allard bijna een op een over. 

Ook in zijn prenten streden de jansenisten, met hulp van de Staten tegen de machtsbeluste 

roomse krachten. Door gebruik te maken van deze bestaande symboliek, waarmee de 

tijdgenoot bekend en vertrouwd was, kon de boodschap van Allard veel beter overkomen.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 1.17  De Rooms Hollandse tonge-slyper 
 

 
Afb. 1.18 Het slijpen van de tongen 
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Naast het gebruik maken van bestaande associaties werd ook satire speciaal voor De Cock 

ontworpen. Vooral voor zijn naam, die in het Frans ‘haan’ betekent, wist Allard meerdere 

woordgrappen te verzinnen. Die associatie keert uit ten treure terug. In meerdere prenten werd 

De Cock als haan weergegeven, die keer op keer ‘coc coc’ kraaide. Maar meest opvallend is 

de prent waarin dit het verst doorgevoerd werd. Het zinnebeeldige pourtret van Theodorus De 

Cock was een van de bekendere prenten uit Roma Perturbata (afb. 1.13). Opmerkelijk is dat 

deze prent een totaal andere opzet heeft dan de andere prenten. De hele prent bestaat uit een 

figuur van een haan die volstaat met geschreven tekst. De tekst die in de andere afbeeldingen 

onder de prent stond ontbreekt hier dus. Deze prent lijkt in eerste instantie een origineel 

ontwerp te hebben maar dat is niet het geval. Hoewel de prent niet gekopieerd is van een 

bestaande prent, zoals bij de andere prenten uit de serie het geval is, heeft Allard zijn idee 

overgenomen van een afbeelding uit een pamflet.187

                                                 
187 Knuttel 15519A: Het Franse haane-geschrey, wegens het verliezen van geheel Spanjen, en het belegeren van 
de sterke stad Meenen. 

 (afb. 1.19) Deze afbeelding met als titel 

Het Franse haane-geschrey, wegens het verliezen van geheel Spanjen, en het belegeren van 

de sterke stad Meenen heeft precies hetzelfde ontwerp. De prent gaat over de verliezen van de 

Fransen in de Spaanse Successieoorlog. De haan is, in dit geval met drukletters, gevuld met 

spottende versjes en in zijn veren zijn de verloren steden geplaatst. Er is geen twijfel over 

mogelijk dat Carel Allard deze afbeelding als voorbeeld voor zijn eigen prent gebruikt heeft. 

We kunnen ons bijna indenken hoe hij onmiddellijk de bruikbaarheid van deze 

haanafbeelding voor zijn eigen spot op Theodorus de Cock zag. Wel maakte Allard er een 

betere prent van. Door de prent beter vorm te geven en geheel op te vullen met tekst in een 

schrijfletter kreeg Het zinnebeeldige pourtret van Theodorus De Cock een sterkere uitstraling 

dan zijn voorganger.  

In zijn pogingen om De Cock weer te geven als onbetrouwbaar, lasterlijk en een 

herder die zijn schapen naar de hel leidde, ging Allard ook over op de persoonlijke aanval. De 

prent Door munnikenjacht wordt Babel verkracht gaf een minder verlicht beeld van De Cock. 

Hier werd de vervanger van Codde afgebeeld terwijl hij vluchtte op een draak, het beest, 

zittende tussen zijn hoerenkinderen. Daarnaast insinueerden zowel de vierde als de negende 

prent dat hij er nog al lichte zeden op na zou houden. In de prent De Rooms Hollandse tonge-

slyper zijn twee vrouwen te zien met het volgende bijschrift: 

  
Dees hoeren hebben t drok 

 Met keiven om de Kok 
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Afb. 1.19 Detail uit: Het Franse haane-geschrey, wegens het 

verliezen van geheel Spanjen, en het belegeren van de sterke stad 

Meenen. 

 

In de prentenserie is Theodorus de Cock de grootste vijand van de jansenisten en hun ideeën. 

Hij wordt weergegeven als leugenachtig, kwaadaardig en hoogmoedig. De prenten 

waarschuwen dat dit niet mogelijk is in de Republiek en De Cock wordt aangepakt. Een 

dubbele boodschap dus eigenlijk; men moest oppassen voor De Cock en zijn leer. Die leer 

was verkeerd en zou je in de hel doen belanden. Daarnaast moest je ook oppassen voor de 

Staten, die waren niet gediend van lasterlijke personen als De Cock en ook niet van zijn 

aanhangers.  

 

3.7  Verhouding missiegebied en Rome  

De relatie tussen de katholieke kerk in de Republiek en de moederkerk in Rome bestond uit 

spanningen en onduidelijkheden. Dit draaide voornamelijk om de eigenzinnige houding die de 

reguliere clerus aannam, die zich niet aan de vicaris wilden onderwerpen. Ook het verschil in 

uitleg van theorie en praktijk vormde, zoals we al zagen, een bron van irritatie. Het 

overkoepelende probleem zat in de status van de Hollandse Zending. Was het nu wel een 

echte kerk met bisschoppen en bijbehorende rechten of was de kerk met haar rechten verloren 

gegaan? Dat was de vraag waar vooral Joan Christiaan van Erckel zich mee bezig hield, en 

waar de literatuur over dit onderwerp eindeloos over doorgaat. Wat was nou precies de 

kerkrechterlijke situatie waar de katholieken in de Republiek zich in bevonden? Opvallend is 
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dat aan dit juridische aspect in Roma Perturbata, in tegenstelling tot de literatuur, weinig 

aandacht gegeven wordt. Naast de apostolisch vicarissen komen personen als Van Erckel en 

hun opvattingen helemaal niet aan bod. Wel wordt in algemene termen het recht van de paus 

op inmenging in de Republiek ontkend. Al in de titel komt dit aan de orde wanneer de maker 

het heeft over ‘het aanmatigend recht van de paus’ op de Hollandse Zending. Een van de 

prenten waar dit in uitgewerkt werd was Het Rooms Hollands Recht. Hier wordt het recht van 

Holland uitgebeeld op een goddelijke weegschaal. Rome woog te licht, Codde en de 

jansenisten staan in hun recht. Ook in de tiende prent komt dit in het bijschrift naar voren.  

 

De paus heeft laatst begeerd t gebied des Heeren staten 

Zich aan te maatigen gelijk de munn’ken mee, 

Op t Rad van Avontuur mag hy zich niet verlaaten. 

Met zyn Vicaris laatst was t voorschik niet te vree. 

 

Hoewel de discussie over de juridische rechten van de katholieke kerk in de Republiek niet 

aan de orde kwam, werd wel het grote twistpunt in de discussie, het kiezen van de apostolisch 

vicaris, aangestipt.  

 

den staat om vree keurt goed een derde tot vicaris   

tot schan van Coc maar niet tot Coddes smaad of hoon  

want coc nog vluchtig stelt zich als rebel ten toon  

Dog Holland niets en heeft tot Codde zijn bezwaarnis.  

 

Hoe belangrijk dit was bleek ook uit het noemen van de verkiezing en het overlijden van 

Gerardus Potcamp. Deze werd gekozen als tussenoplossing voor Codde en De Cock en door 

zowel Rome als de Clerezij aanvaard. Hij was de enige die door de Staten geadmitteerd was 

en de rust leek weer te kunnen keren. Dat bleek echter ijdele hoop want al na een maand 

overleed Potcamp.188

                                                 
188 Polman, Katholiek Nederland, 158-161. 

 Bij zijn overlijden werd in de prent Het Roomse rad van avontuur 

duidelijk gemaakt dat De Cock nog steeds geen kans maakte:  

  

Hr Potcamps dood vol spijt beschry 

 Dat ambt gaat weer uw neus verby 
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Duidelijk is dat in de Republiek geen vicarissen meer komen die de Clerezij niet wensen. Dat 

kon doordat ze de steun van de Staten en het plakkaat hadden, waarin bepaald werd dat alleen 

inheemse verkiezingen geldig waren. Men hoefde slechts de Staten om goedkeuring te 

vragen, de paus had met de benoemingen niets meer te maken.189 Een deel van de katholieken 

ging hierin mee, een ander deel vond dit te ver gaan en bleef trouw aan de rechten van de 

paus.190 Vanaf 1705 echter was het aantal priesters dat de kant van Van Erckel koos steeds 

kleiner geworden. Het aantal priesters slonk en om hen daadwerkelijk te kunnen wijden was 

de Clerezij afhankelijk van welwillende bisschoppen. Prominenten uit de strijd rondom Codde 

waren overleden, sommigen distantieerden zich in hun laatste jaren van de Clerezij, en de 

aanhang van De Cock groeide sinds 1703 en 1704.191 Bovendien had in juni 1705 het 

Haarlemse kapittel zich onderworpen aan Rome. De zaak leek, na een goede start nu dus af te 

brokkelen.192

In deze situatie is het dus zeer waarschijnlijk dat Roma Perturbata de kansen voor de 

jansenisten wilde keren. De echte kerkrechtelijke zaken konden niet uitgelegd worden in een 

spotprent, slechts een kleine verlichte groep mensen begreep de juridische rechten van het 

kapittel.

 

193

                                                 
189 Polman, Katholiek Nederland, 24. 
190 Idem, 56. 
191 Ackermans, Herders en huurlingen, 299,300, 301. 
192 Berlis, De oud katholieke Kerk van Nederland,  4.1.  
193 Visser, Smit en Maan, Onafhankelijk van Rome, 17. 

 Omdat de spotprenten juist ook voor een breder publiek bedoeld waren stopte 

Allard er enkel wat algemene aspecten van de rechten van het kapittel in. In het bijzonder de 

verkiezing van Gerardus Potcamp, door de Clerezij aangedragen, liet aan de massa zien dat zij 

het recht aan hun kant hadden. 

 
Tot besluit  

Roma Perturbata is hoofdzakelijk een religieuze spotprentenserie. Het conflict tussen de 

jansenisten en de anti-jansenisten in de vroege achttiende eeuw vormt het onderwerp van de 

serie. Uit een verschil in visie op de status van de katholieke kerk in de Republiek tussen het 

bestuur in de Nederlanden en Rome ontstonden verschillende conflicten. In Roma Perturbata 

komen een aantal van deze conflicten aan de orde waarbij de serie overduidelijk partij trekt. 

De spotprenten spotten met de anti-jansenisten en met Rome, maar maken juist propaganda 

voor de zaak van Codde en zijn jansenisten. Op verschillende probleemgebieden laat Carel 

Allard dit in zwart- wit verhoudingen terug.  
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 De jansenisten waren dicht bij de Bijbel gebleven en vertolken de ware leer. Door 

gebruik te maken van het overbekende thema van de brede en de smalle weg bracht Allard 

zijn boodschap over: de jansenisten waren degenen op de smalle weg, Gods weg, naar Hem 

toe. Dat was misschien geen gemakkelijke, snelle weg maar wel Gods weg. Gods steun blijkt 

in de prenten ook bij de jansenisten te zijn, een aspect dat Allard gebruikt om de zaak van de 

jansenisten nog sterker te maken. Ook de weergave van Petrus Codde in de prenten droeg bij 

aan het positieve beeld van jansenisten. Alles wordt in het werk gesteld om Codde neer te 

zetten als een goede, eerlijke, Bijbelse herder van zijn schapen in de Republiek. Allard 

symboliseerde deze eigenschappen met bestaande beelden als een goede herder, een strijder, 

een lam en natuurlijk een bisschop. Uit de inhoud van de prenten blijkt dus een propaganda -

doel van Carel Allard voor de zaak van de jansenisten.  

 Zo positief als de jansenisten werden weergegeven, zo negatief werden hun 

tegenstanders, voornamelijk de jezuïeten afgeschilderd. Zij waren de hoeders van de valse 

leer, en verleidden mensen tot het volgen van de brede weg. De monniken en jezuïeten kregen 

het in Roma Perturbata ook zwaar te verduren. Zij zijn niets anders dan luie, geldbeluste 

knechten van de duivel. Door hun leider, De Cock, als leugenachtig en kwaadaardig in de 

persoon van Pater Peters weer te geven sloot Allard aan bij een voor het publiek herkenbaar 

beeld. In Rome was de anti-jansenistische paus Clemens XI aan de macht die er alles aan 

deed de opkomende ketterij te bestrijden. Hem wordt verweten zijn volk te bedriegen en een 

oorlogszuchtige vorst te zijn. 

Opvallend aan de prenten is dat de kritiek en de spot op de tegenstanders van het 

jansenisme verder gaat dan de jansenisten zelf gingen. Niet alleen Clemens XI wordt 

belachelijk gemaakt maar heel het pauselijke ambt staat ter discussie. En niet alleen de 

problemen rondom biecht en heiligenverering komen aan de orde maar een groot aantal 

andere roomse gebruiken wordt ook belachelijk gemaakt. De kritiek op Rome in Roma 

Perturbata is dus extremer dan hoe die van de jansenisten bekend is. De exacte motivatie van 

Carel Allard is daarbij niet te achterhalen, maar een commerciële drijfveer lijkt het meest voor 

de hand te liggen. Door de zaak van de jansenisten te verdedigen werden de prenten in ieder 

geval voor jansenisten en hun aanhangers interessant. De kritiek op Rome en de reguliere 

clerus die in Roma Perturbata gegeven werd sprak ook een breder publiek aan, ook 

protestanten konden de humor van deze antiroomse prenten waarderen. Door nog een stap 

verder te gaan in antikatholieke richting probeerde Allard zijn doelgroep nog verder te 

vergroten. Dit laatste zal hem niet moeilijk afgegaan zijn aangezien hij zelf protestant was. 

Daarnaast was de afkeer van katholieke rituelen en gebruiken die uit de prenten blijkt 
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aantrekkelijk voor meer verlichte geesten uit de maatschappij. Door op handige wijze zowel 

jansenisme als een stukje protestantisme en ook wat verlichting in zijn prenten te verwerken 

wist Allard in 1706 dus meerdere groepen, voor hem potentiële kopers, tegelijk aan te spreken 

met zijn ene product. Hij liet het daar echter niet bij maar deed ook een poging politiek 

geïnteresseerden warm te laten lopen voor zijn prenten. In het volgende deel gaan we kijken 

hoe Allard politieke aspecten in zijn prenten verwerkte en wat zijn doel daarmee was.  
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Deel III Politiek 
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Hoofdstuk 4 Politieke context 
 

De prentenserie Roma Perturbata heeft naast een religieuze inhoud ook een politieke lading. 

Deze komt, hoewel ook in de eerste versie, voornamelijk in de tweede uitgave van 1707 aan 

bod. Om deze lading en de bijbehorende boodschap uit de prenten te kunnen halen is het van 

belang op de hoogte te zijn van de politieke omstandigheden waarin Roma Perturbata 

gemaakt werd. In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de politieke context om zo het 

begrip van de prenten in hoofdstuk 5 te bevorderen.  

Terwijl op religieus gebied de spanningen op de overgang van de zeventiende naar de 

achttiende eeuw hoog waren opgelopen, lagen de verhoudingen op politiek gebied nog 

scherper. In de machtsverhoudingen tussen de Europese mogendheden vonden veranderingen 

plaats. Spanje zwakte steeds meer af als grote macht, en andere machten kwamen op. Het was 

duidelijk dat Frankrijk, met Lodewijk XIV als koning, aan het einde van de zeventiende eeuw 

de machtigste mogendheid was, een situatie die de overige Europese machten sterk 

verontrustte. Al sinds 1646 bleek Frankrijk het grootste gevaar voor de andere Europese 

mogendheden te zijn. De expansiedrift van Lodewijk XIV werd bij de vrede van de 

Pyreneeën in 1659 al duidelijk toen hij grote delen van de zuidelijke Nederlanden bij Spanje 

wist af te dwingen. Maar ook in de daaropvolgende Devolutieoorlog en Negenjarige Oorlog 

wist Frankrijk haar gebied naar het noorden toe uit te breiden. Voor de Republiek vormde 

Frankrijk dus een extra grote bedreiging. Zij waren veel oorlog geweest met Frankrijk en 

wilden voorkomen dat de Fransen via de Spaanse Nederlanden hun gebied binnen konden 

komen. Om Frankrijk dit te beletten wilde Willem III een barrière creëren in de zuidelijke 

Nederlanden, waar ook in vredestijd troepen zouden liggen.194

Naast deze strategische stappen die tegen Frankrijk ondernomen werden, had de 

Republiek ook op handelsgebied constant problemen met Frankrijk. Over het algemeen 

wilden de Nederlandse handelssteden niet in oorlog raken vanwege de handelsbelangen die er 

waren. Frankrijk was een van de grootste afzetmarkten van de Republiek en een oorlog zou 

funest zijn voor de handel.

  

195

                                                 
194 Olaf van Nimwegen, De Republiek der Verenigde Nederlanden als grote mogendheid: buitenlandse politiek 
en oorlogvoering in de eerste helft van de achttiende eeuw en in het bijzonder tijdens de Oostenrijkse 
Successieoorlog (1740-1748) (Amsterdam 2002) 11-15. 
195 Israel, The Dutch Republic, 836, 840, 843. 

 Toen Lodewijk echter een steeds mercantilistischer beleid tegen 

de Nederlandse handel ging voeren waren het juist deze handelsbelangen die de steden in de 

Republiek vóór een oorlog tegen Frankrijk deden stemmen. De anti-Franse gevoelens die 
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hiermee gepaard gingen werden steeds groter en werden bovendien versterkt door de 

herroeping van het Edict van Nantes door Lodewijk XIV.196

 Met deze grondige argwaan ten opzichte van de Fransen was het voor Willem III niet 

lastig om steun te krijgen voor zijn Glorious Revolution in Engeland. Hier was Jacobus II aan 

de macht gekomen, een katholieke vorst die bovendien samenwerkte met Lodewijk XIV. De 

Republiek, bang voor een herhaling van 1672, steunde Willem III bij zijn staatsgreep. 

Hiermee zat Lodewijks grootste rivaal op de troon, een situatie die hem een doorn in het oog 

was. Dat hierop de Negenjarige oorlog uitbrak was dan ook niet heel verwonderlijk. En 

hoewel Lodewijk XIV bij de vrede van Rijswijk Willem III als vorst van Engeland erkende, 

zijn aanspraak op de Spaanse Nederlanden herriep en de handelsbelemmeringen op zou 

heffen, was dit niet genoeg om een langdurige vrede te bestendigen. Zeker in de commerciële 

verhoudingen tussen Frankrijk en de Nederlanden bleef Lodewijk XIV barrières opwerpen. 

Het idee dat Frankrijk totaal onbetrouwbaar was, en met de Fransen geen verdragen gesloten 

konden worden, bleef dan ook groeien in de Republiek. 

  

197

Bij het naderende overlijden van de Spaanse Koning Karel II stonden er opnieuw problemen 

op stapel. Deze vorst, heerser over grote gebieden in en buiten Europa, stierf kinderloos en de 

strijd om zijn opvolging brandde al voor zijn overlijden los. De personen die het dichtst bij de 

koning stonden waren Lodewijk XIV en Leopold I, die beiden al een groot rijk hadden. De 

overige mogendheden waren niet gediend van een opvolger die het gehele Spaanse rijk bij 

zijn eigen gebied zou voegen, en zo het overwicht in Europa zou krijgen. Boven alles moest 

worden voorkomen dat Lodewijk XIV, die Spanje voor zijn kleinzoon claimde, heerser werd 

over het hele gebied. Pogingen om voor het overlijden van de Spaanse vorst tot een 

verdelingsverdrag voor Spanje te komen liepen op niets uit. Bovendien wilde Karel II 

helemaal niet dat zijn rijk werd opgesplitst. In zijn erfenis van november 1700 liet hij dan ook 

zijn gehele rijk na aan Filips van Anjou, de kleinzoon van Lodewijk XIV, die de kroon 

accepteerde. Karel II had echter wel bedongen dat de Spaanse en Franse kroon nooit verenigd 

mochten worden, een kanttekening die tegemoet kwam aan eisen van de overige vorsten. 

Even leek het erop dat Filips V geaccepteerd zou worden door de Europese mogendheden. 

Ook paus Clemens XI, die in eerste instantie neutraal wilde blijven, koos voor de Franse 

kandidaat. Toen deze verkozen was in Madrid bevestigde de paus de verkiezing en aanvaarde 

 

  

4.1  De Spaanse Successieoorlog 

                                                 
196 Idem, 840. 
197 Idem, 854, 860,861. 
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hem als Filips V van Spanje.198 Toen Lodewijk XIV echter onmiddellijk de Spaanse 

Nederlandsen bezette en de Nederlandse barrièregarnizoenen eruit zette, was het gedaan met 

de afwachtendheid van de Europese vorsten.199

Leopold I, die de verkiezing van Filips V al niet accepteerde, ondernam onmiddellijk 

actie door de Spaanse gebieden in Italië te bezetten. Maar ook de andere vorsten waren niet 

blij met Filips van Anjou, die in hun ogen een verlengstuk van Lodewijk XIV was.

 

200 Naast 

het uit balans raken van het politieke machtsevenwicht zagen zowel de Republiek als 

Engeland de Franse hegemonie als een grote bedreiging voor hun handelsbelangen. Omdat 

geen enkel land Frankrijk alleen aan kon in een oorlog, ondernam Willem III stappen voor het 

opzetten van een anti-Franse Alliantie. Deze werd in september 1701 gesloten tussen de 

Republiek, Engeland, Oostenrijk en Pruisen. Ook werd geprobeerd om de noordelijke 

koningen en de Duitse vorsten aan hun kant te krijgen; deze bondgenoten zouden hard nodig 

zijn voor het leveren van troepen voor de oorlog.201

 Deze verklaring werd gedaan zonder de aanwezigheid van Willem III in de Alliantie. 

Hij was vlak daarvoor door een ongeluk om het leven gekomen en stierf kinderloos. Dit 

zorgde ervoor dat zowel de Republiek, die haar stadhouder verloren had, als Engeland, die 

haar koning kwijt was, een probleem had. Koningin Anna, die Willem III in Engeland 

opvolgde, zegde gelijk haar steun toe aan de Alliantie. In de Republiek brak het tweede 

stadhouderloze tijdperk aan, voornamelijk doordat Holland tegen een nieuwe stadhouder was. 

Anthonie Heinsius was na de dood van Willem III de belangrijkste man in de Republiek. 

Deze Hollandse raadspensionaris was een vertrouweling geweest van Willem III en kreeg 

zowel lokaal als internationaal de grootste rol. Onder zijn leiding werd de strijd tegen 

Frankrijk voortgezet. Heinsius, goed geïnformeerd over de ontwikkelingen in de 

erfopvolgingkwestie, was de nationale link in de Grote Alliantie.

 In mei 1702 verklaarde de Alliantie de 

oorlog aan Frankrijk. 

202 Zijn grootste doel was, 

net als van Willem III, het in balans houden van de politiek in Europa.203

                                                 
198 Lexicon feur theologie II, 1225. 
199 P.C.A.Geyl, Nederland’s staatkunde in de Spaansche successie-oorlog (Amsterdam 1929) 15.  
200 Derel McKay en Hamish M. Scott, The rise of the great powers 1648-1815 (Londen, New York 1983)54-74. 
201 John B. Hattendorf, England in the War of the Spanish Succession: a study of the English view and conduct of 
grand strategy, 1702-1712  (New York, Londen 1987) 12. 
202 Jongste, Jan A.F. en Veenendaal jr. Augustus J. ed., Anthonie Heinsius and the Dutch republic 1688-1720: 
politics, war and finance (Den Haag 2002) 7. 
203 Augustus Veenendaal Jr. ‘Who’s in charge?’in: Jongste Jan A.F. en Veenendaal jr. Augustus J. ed., Anthonie 
Heinsius and the Dutch republic 1688-1720: politics, war and finance (Den Haag 2002) 12,21. 

 Dit doel werd 
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gedeeld door de rest van de regering in de Republiek. Eensgezind zetten de Staten Generaal 

dan ook de oorlog tegen de dreigende expansie van Frankrijk voort.204

Hoewel de oorlog in de beginfase redelijk gelijk op ging, werd in de middenfase al 

duidelijk dat de Alliantie sterker was. Hoewel het niet zonder verliezen ging wisten de 

geallieerden in meerdere slagen de Fransen en hun bondgenoten te verslaan. De bekendste 

hiervan zijn de slag bij Blenheim, Rammilies en Malplaquet. Vanaf 1709 wilde Lodewijk 

XIV, die financieel totaal aan de grond zat, vrede sluiten met de Republiek.

 

205 Die sloegen 

verschillende aanbiedingen echter af, waarschijnlijk vanwege een mengeling van wantrouwen 

ten opzichte van de Fransen en trouw ten opzichte van de Engelsen.206 In 1710 echter 

begonnen de Engelse Tory’s, net aan de macht gekomen, met geheime onderhandelingen met 

Lodewijk XIV. Vanaf het begin van de grote vredesonderhandelingen in Utrecht in 1712 

trokken zij zich terug uit de oorlog.207 Ondanks de geringe winst voor de Republiek had de 

Spaanse Successieoorlog het machtsevenwicht in Europa bewaard. Het Franse gevaar was 

misschien niet voor altijd, maar wel voor even afgewend.208

 In de verschillende Staten van de Republiek heerste achterdocht tegen het katholieke 

geloof, de clerus en tegen roomse invloeden. Dit had te maken met de politieke 

omstandigheden van die periode. Men zag overal om zich heen het katholicisme opkomen. In 

Frankrijk was Lodewijk XIV als meest katholieke vorst constant bezig zijn gebieden uit te 

breiden en het katholicisme te verspreiden. Dieptepunt van dit beleid was de herroeping van 

het Edict van Nantes in 1685, die alle rechten van de protestanten ongedaan maakte. Grote 

vervolgingen van deze groep waren het gevolg, een situatie die in de Nederlanden met 

 

 

4.2  De Staten versus Rome 

De Spaanse Successieoorlog was echter niet het enige waar de overheid zich mee bezig hield. 

Ook zij hadden te maken met de conflicten tussen de jansenisten en Rome. Als burgers van de 

Republiek stonden de jansenisten onder toezicht van de Staten, en een conflict met een 

buitenlandse vorst ging de Staten ook aan. Nadat de jansenisten in 1700 de Staten expliciet 

om steun hadden gevraagd werd die inmenging alleen maar groter. In deze paragraaf zal 

gekeken worden naar de rol van de Staten in Roma Perturbata. Hoe werden zij weergegeven 

en wat was daarvan de achterliggende gedachte en het doel? 

                                                 
204 Geyl,  Nederland’s staatkunde, 114. 
205 MacKay en Scott, The rise of great powers, 58-62. 
206 Geyl, Nederland’s staatkunde, 122. 
207 MacKay en Scott, The rise of great powers, 63,64. 
208 Nimwegen, Republiek der Verenigde Nederlanden, 37. 
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afgrijzen werd bezien. Bovendien was de Republiek een toevluchtsoord voor deze hugenoten. 

Massaal emigreerden zij uit hun vaderland om zich in de Nederlanden te vestigen. Naast deze 

hugenoten zochten ook veel Franse jansenisten hun toevlucht in de Republiek. Leidende 

personen van de beweging, zoals Antoine Arnauld en Pasquier Quesnel, kwamen naar de 

Republiek en versterkten de banden met de Nederlandse jansenisten. De ervaringen en 

verhalen van deze religieuze vluchtelingen droegen bij aan het idee in de Republiek van een 

opkomend, agressief, katholicisme. Hiermee werd de vijandigheid ten aanzien van het 

katholicisme en het Frankrijk van Lodewijk XIV vergroot. 209

Naast de verhalen uit Frankrijk vormde de situatie in Engeland ook een bron van 

antikatholicisme. Daar zat bijna een roomse vorst op de troon in de persoon van Jacobus II, 

die net als Lodewijk XIV het katholicisme in ere wilde herstellen. Al deze ontwikkelingen 

maakten dat zowel regenten als burgers in de Republiek het katholieke gevaar als erger 

ervaarden, en sommigen zelfs overtuigd waren van een internationale katholieke 

samenzwering. Dit idee sloot aan bij de collectieve herinnering aan Tachtigjarige Oorlog. 

Toen hadden de katholieken onder leiding van de paus hun steun gegeven hadden aan Philips 

II in de strijd om de onafhankelijkheid van de Republiek. Dit werd gezien als een actie van 

verraad.

 

210

Hoewel een aantal voorstellen voor het uitzetten van een van de grote vijanden, de 

jezuïeten, brede steun leek te krijgen was het Willem III zelf die dat tegenhield. Ondanks de 

steun die hij uit de Republiek had gekregen bij de Glorious Revolution waakte hij er voor 

religieuze spanningen in zijn land aan te wakkeren. Ondanks een religieuze voorkeur hadden 

de Staten ook de pragmatische instelling dat boven alles orde en rust in de Republiek 

gehandhaafd moest blijven. Religieuze onrusten en conflicten moesten worden voorkomen. 

Predikanten en ouderlingen werd dan ook bevolen hun gemeenteleden niet tegen de 

katholieken op te zetten ‘zodat niemand kon zeggen dat de staat een oorlog tegen de roomse 

kerk begonnen had’.

 De actuele gebeurtenissen sloten dus aan bij ervaringen die aanwezig waren in een 

collectief geheugen, en zorgden zo voor een vergroting van anti-Franse gevoelens in de 

Republiek.  

211

 Dat de Staten niet blij waren met de invloed van buitenlands geschoolde clerici was 

een feit. Deze geestelijken waren in andere, katholieke, landen opgeleid en stonden onder 

toezicht van een buitenlandse vorst. Toch was de positie van de jansenistische geestelijken 

 

                                                 
209 Israel, The Dutch Republic, 840. 
210 Enno van Gelder, Getemperde vrijheid, 112,113. 
211 Idem, 648. 
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anders dan die van hun reguliere ambtgenoten. De regenten zagen dat deze groep de Staten 

wel erkenden en minder vijandig waren. De belangrijkste reden voor de sympathie van de 

Staten had te maken met de visie van de jansenisten op de kerk. In hoofdstuk 2.4 zagen we al 

dat een deel van de jansenisten een voorkeur had voor een lokale katholieke kerk, waarbij de 

invloed van de paus verminderd werd. Dit was een visie waar de protestantse Nederlandse 

overheid wel mee ingenomen was. Zij hadden in principe geen probleem met een groep 

katholieken in hun gebied die hun eigen religie hadden. Het feit echter dat deze gelovigen 

onder het gezag van een Roomse vorst leefden stond hen minder aan. De steun die de Staten 

gaven aan de jansenistische tak van de katholieken kende dan ook een grote mate van 

eigenbelang. Op die manier konden zij de invloed van de paus, een buitenlandse katholieke 

vorst, in hun land inperken.212

Naast deze visie op de katholieke kerk in Nederland waren er ook andere aspecten die 

de band tussen de overheid en de jansenisten versterkte. De jansenisten hadden, net als de 

bestuurders van de Republiek, een hekel aan de jezuïeten. Ook het feit dat de jansenisten de 

aartsvijanden van Lodewijk XIV waren, hij liet hen in Frankrijk vervolgen, maakte dat de 

sympathie van de Staten groter werd.

 

213 Deze relatief goede verhoudingen waren er echter 

niet altijd geweest. Tijdens de Franse bezetting van 1672 had Van Neercassel samengewerkt 

met Lodewijk XIV in de hoop dat zijn bisschopszetel in Utrecht zou worden hersteld. Toen 

dit plan niet bleek te werken zocht hij vanaf 1675 toenadering tot de Staten. Door zijn 

diplomatieke vermogen wist hij het vertrouwen te winnen van Willem III en van andere 

regenten. Die wilden hun katholieke ingezetenen maar al te graag van Rome en van 

aartsvijand Frankrijk losweken en gingen op de toenaderingspoging in. Zij zouden de 

apostolisch vicaris toestemming geven zijn werk te doen in de Republiek en daarmee de 

katholieke kerk te gedogen. In ruil daarvoor konden de Nederlandse katholieken de Franse 

steun, die nu niet meer nodig was, afwijzen en hun solidariteit aan de Staten Generaal laten 

zien.214 De sympathie voor de jansenisten bleek naast deze verschillende tactische punten ook 

te rusten op elitaire banden. Veel jansenisten behoorden tot de rijkere families in de 

Republiek die gelieerd waren aan de regentengeslachten. Dat zorgde voor een makkelijke 

toegang tot de regeringskringen.215

                                                 
212 Berlis, De oud katholieke Kerk van Nederland, 40. 
213 Idem, 652. 
214 A. TH., van Deursen, De last van veel geluk: de geschiedenis van Nederland, 1555-1702 (Amsterdam 2004) 
346-349. 
215 Enno van Gelder, Getemperde vrijheid, 135. 
     Visser. Smit, en Maan, Onafhankelijk van Rome, 17.  
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Dit opgebouwde krediet bij de staten bleek de jansenisten goed van pas te komen aan 

het begin van de achttiende eeuw. De schorsing van Petrus Codde zorgde voor een uitbarsting 

van de al langer aanwezige spanningen tussen Rome en de Hollandse Zending.216 Toen de 

jansenisten doorkregen dat zij vanuit Rome geen steun hoefden te verwachten ging men over 

op een andere koers. In 1700 besloten het kapittel en vicariaat, met Johan Christiaan van 

Erckel als voortrekker, de politieke bestuurders van de Republiek bij de kerkelijke kwestie te 

betrekken. Verschillende stukken werden door Van Erckel verzameld en voorbereid om aan 

de Staten voor te kunnen leggen. Een eerste suppliek legde de actuele situatie uit en andere 

stukken gaven inzicht in het zo belangrijke voortbestaan van het Utrechtse kapittel en de 

rechten die daarbij hoorden. Meest invloedrijk was echter een conceptplakkaat dat Van Erckel 

aan de Staten van Holland en Westfriesland toe deed komen. Dit concept werd door de 

vergadering van beide Staten bijna in zijn geheel overgenomen en op 14 september 1702 als 

plakkaat uitgevaardigd. De inhoud van het plakkaat betekende een overwinning voor Van 

Erckel en zijn achterban. Het belangrijkste punt hieruit was dat De Cock het uitoefenen van 

zijn ambt verboden werd, en dat men hem niet in die hoedanigheid mocht gehoorzamen. 

Bovendien werd afgekondigd dat een nieuwe vicaris door het kapittel en vicariaat gekozen 

moest zijn en door de Gecommitteerde Raden, bestuurscolleges, goedgekeurd moest worden. 

Pas dan mocht hij zijn ambt in de Republiek uitoefenen. Daarnaast mochten katholieken geen 

gehoor meer geven aan buitenlandse oproepen tot vergaderingen of bezoeken aan het 

buitenland. Ook kregen priesters of monniken die deel uitmaakten van de reguliere clerus 

geen toestemming meer het land binnen te komen.217

Dat de Staten van Holland en Westfriesland dit plakkaat uitvaardigden was geen 

kwestie van toegeeflijkheid. Voor hen betekende het een inperking van de invloed van een 

buitenlandse vorst, de paus, op onderdanen van de Republiek. Bovendien kregen zij zelf, via 

de jansenisten, meer invloed op de niet geringe groep katholieken in het land. De conflicten 

tussen de jansenisten en Rome was voor de overheid dan ook meer een goede dan een slechte 

ontwikkeling.

 

218 Voor de Clerezij hadden de contacten met de overheid als voordeel dat, 

vanwege hun antiroomse houding, de katholieken eindelijk officieel werden gedoogd in de 

Republiek.219

                                                 
216 Een uitgebreide uitwerking van dit conflict wordt in hoofdstuk 3 gegeven.  
217 Jacobs, Joan Christian van Erckel, 121-127. 
218 van Deursen, De last van veel geluk, 346-349. 
219 Ackermans, Herders en huurlingen, 275,276. 

 En hoewel dit voor hen een onderwerping aan de staat betekende, bleek voor de 

jansenisten inmenging van de lokale overheid wenselijker dan bestuurd te worden vanuit 
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Rome.220 Deze overtuiging had meer aanhangers gewonnen door de banden die gegroeid 

waren met de Franse gallicanisten, die een grotere zelfstandigheid toekenden aan de lokale 

kerk in tegenstelling tot Rome.221 Hoewel de jansenisten het in eerste instantie niet met al hun 

ideeën eens waren vonden beiden elkaar steeds meer in hun strijd tegen het Roomse 

machtsstreven.222 Deze afwending van Rome werd echter niet door iedereen gewaardeerd. 

Onder de elitaire clerus waren al mensen die vraagtekens zetten bij de gang van zaken maar 

veel parochieleden waren niet te spreken over de steun die werd gezocht bij de overheid. Zo 

liep een deel van de parochieleden van Van Erckel de kerk uit en werd het jansenistische 

priesters moeilijk gemaakt in hun parochie te werken.223

                                                 
220 Tans en Kok, Rome- Utrecht, 32,33.  
221 Visser. Smit, en Maan, Onafhankelijk van Rome, 16. 
222 Tans en Kok, Rome- Utrecht, 32,33.  
223 Jacobs, Joan Christian van Erckel, 127-130. 
    T. Clemens, ‘Kerkscheuring op lokaal niveau’ in: Geloven in het verleden, studies over het godsdienstig leven 
in de vroegmoderne tijd (Leuven 1996) 420-229. 

 

Roma Perturbata is gemaakt in woelige politieke tijden. De Republiek bevond zich 

midden in de Spaanse Successieoorlog, waarin zij een grote rol speelde. Antiroomse en anti-

Franse gevoelens waren alom aanwezig onder zowel politieke leiders als het volk. Naast deze 

oorlogsomstandigheden was de overheid ook betrokken bij de kerkelijke conflicten. Na de 

hulpvraag van de jansenisten kozen zij ervoor hen te steunen en hun tegenstanders tegen te 

werken, dan wel het land uit te zetten. Deze politieke context maakt het mogelijk om de 

prenten goed te kunnen duiden en een duidelijker beeld te krijgen bij de boodschap van de 

prenten.  
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Hoofdstuk 5 Politieke boodschap en doel van de prenten  
 

In dit hoofdstuk gaan we kijken naar de politieke elementen die in de prenten aanwezig zijn. 

Hoewel deze niet allemaal even expliciet of opvallend verwerkt zijn, waren deze aspecten wel 

degelijk onderdeel van de prentenserie. Twee algemenere onderdelen, de positie van de Staten 

en de Franse dreiging zullen aan bod komen. Daarnaast zal gekeken worden naar meer 

specifieke details uit de prenten. Meerdere van deze politieke verwijzingen hebben een plaats 

gekregen in Roma Perturbata. Deze verwijzingen kunnen vanwege de omvang van deze 

scriptie niet allemaal aan de orde komen, daarom zullen twee aspecten, de 

bisschopsverkiezing van Munster en de koningsverkiezing van Polen- Litouwen, als 

voorbeeld uitgewerkt worden. Met behulp van de context uit hoofdstuk 4 zal gekeken worden 

naar deze politieke onderdelen en geprobeerd worden daar een boodschap en een doel van de 

maker uit te ventileren.  

 

5.1  De Staten in Roma Perturbata 

De zeven Staten van de verschillende gewesten van de Noordelijke Nederlanden kregen een 

hoofdrol in Roma Perturbata. Zowel in de eerste als in de tweede serie prenten werd vele 

malen verwezen naar de zeven Staten. Hierbij werd gebruik gemaakt van verschillende 

symbolen voor de Republiek en de Staten. Het beeld dat we gelijk in de eerste prent 

tegenkomen is het symbool van de leeuw. (afb. 2.1) Dit beeld was niet exclusief voor de 

Republiek: zowel uit de antieke als de christelijke geschiedenis was het een bekend symbool. 

In de loop van de zestiende eeuw werd het een herkenbaar politiek teken voor de 

Nederlanden. Vooral in de strijd tegen het Habsburgse rijk ontstond het beeld van de staande 

leeuw met zwaard en pijlen als herkenbaar symbool voor de kracht en strijdbaarheid van de 

Republiek.224 Een ander, soms aanvullend, symbool dat meerdere keren gebruikt werd in de 

prentenserie was een bundel met zeven pijlen. Die bundeling stond symbool voor de eenheid 

en samenwerking van de Nederlandse provinciën.225

De manier waarop de symboliek in de prenten wordt gebruikt is om de Staten weer te 

geven als verdedigers van de jansenisten. De zeven pijlen zijn daarbij altijd gericht op de 

tegenstanders van de jansenisten: de monniken, de jezuïeten, De Cock, de roomse leer of 

   

                                                 
224 Kempers, ‘Assemblage van de Nederlandse leeuw. Politieke symboliek in heraldiek en verhalende prenten uit 
de zestiende eeuw’ in: Kempers, Openbaring en bedrog, 60- 62.   
225 Idem, 148. 
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gewoon op Rome. In de hele prentenserie werd getracht om de jansenisten met de Staten te 

vereenzelvigen. 

 

  

 

 

 

 

 
Afb. 2.1 Detail uit: De medalie- stukken van P. Codde, de paus, en 

des zelfs nuntius  

 

Na hun keuze in 1700 om de Staten van Nederland om hulp te vragen in hun conflict met 

Rome, hadden de jansenisten Rome tot hun tegenstander gemaakt. Zij hadden de Staten van 

Nederland dan ook nodig als machtige bondgenoot om tegenstand te bieden tegen Rome en 

haar handlangers. Om de positie van de jansenisten sterker te maken werd Rome als slecht en 

zwak weergegeven, een macht die het nooit zou kunnen winnen van de zeven Staten van 

Nederland. Om de positie van de jansenisten te verbeteren werd hun band met de overheid 

dan ook flink aangedikt in de spotprenten, dit alles natuurlijk in de vorm van leeuwen en 

pijlen. In een aantal prenten komt deze combinatie terug waaronder de afbeelding De 

medaillie stukken van P. Codde, de paus, en des zelfs nuntius. Hier zien we hoe Petrus Codde, 

in de vorm van een lam verdedigd wordt door een leeuw met zeven pijlen die op Rome schiet. 

Ook in Door Munniken jacht wordt Babel verkracht zien we een leeuw en pijlen (afb. 2.2). In 

deze prent wordt Theodorus de Cock verjaagd door een persoon op een leeuw die een schild 

in zijn hand heeft met twee bundels van zeven pijlen erop. 

Naast de propaganda symboliek van de krachtige leeuw en de zeven pijlen wist Carel 

Allard ook via andere wegen een politieke lading in zijn prenten te stoppen. Zo is de prent 

Door Munniken jacht wordt Babel verkracht een kopie met aanpassingen van een origineel uit 

1689. (afb. 2.3) Die eerdere versie was gebruikt om de vlucht van Jacobus II uit Engeland 

tijdens de Glorious Revolution uit te beelden. In de prent werd de leeuw door Willem III 

bereden die het beest van Babel, met daarop Pater Peters, op de vlucht joeg. Links in de prent 

vluchtten Jacobus II en zijn zoontje, de prins van Wales. Rechts is te zien hoe hij werd 

ontvangen door Lodewijk XIV, waar hij ook daadwerkelijk vanuit Engeland heen is gevlucht. 
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Afb. 2.2 Door Munniken jacht wordt Babel verkracht  

 

 
Afb. 2.3 Het beest van Babel is aan’t vluchten; De Godsdienst heeft niet meer te duchten  
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In het midden van de prent werd Willem III hartelijk ontvangen door de Engelse Lords. Door 

deze prent te kiezen om te kopiëren heeft de maker gelijk al een beeld getracht neer te zetten. 

De periode van de Glorious Revolution was een roerige tijd waarin bijna het hele volk achter 

Willem III stond, en prenten als deze erg populair waren.226

                                                 
226 Muller, De Nederlandsche geschiedenis in platen, 425. 

 Door de situatie van 1706 te 

vergelijken met die van 1689 probeerde Allard de anti-Franse en antiroomse gevoelens van de 

lezer over te brengen op de actuele situatie. De jansenisten en de Staten kwamen in de plaats 

van de overwinnaar Willem III te staan en De Cock en zijn aanhangers werden op de posities 

van Lodewijk XIV en Jacobus II geplaatst. De boodschap uit 1689, de Frans – Roomse 

coalitie zou het nooit winnen van de Republiek en haar aanhangers, kon ook hier gebruikt 

worden. Voor prentenverzamelaars die de oude variant zeker kenden was de link gauw 

gelegd. Net als in 1689 was de Republiek in gevecht met Rome en de Franse koning. Zowel 

in politiek als in religieus opzicht. Maar net als in de Glorious Revolution zou de Republiek, 

samen met de jansenisten overwinnen. Door deze vaderlandslievende aspecten in de prent te 

verwerken kregen ze, naast hun religieuze lading, ook een politieke lading die voor veel 

mensen aansprekend was.  

Dezelfde truc met oudere spotprenten haalde Allard uit in de Jansenisten en Munniken 

zeef. Al eerder zagen we dat dit een bijzonder populaire prent was die meerdere malen was 

hergebruikt. Men was dus vertrouwd met het beeld van de zeef. En ook hier worden de 

positieve posities van de oudere prent ingenomen door de jansenisten. De symboliek van de 

zeven pijlen wordt hier ook op verschillende manieren gebruikt. De zeef werd aan de ene kant 

door Codde geduwd en aan de andere kant door een hand die uit zeven pijlen bestond. Deze 

hand was omgeven door toepasselijke versjes.  

 

Dit zevenbond  

De Munniken wond 

 
In ’s valsen Peters schip gevaarlijk is te zeilen 

’t word in de grond geboord door dese 7 peilen 

 

Maar ook de woordgrap van de ‘zeef’ en het ‘zeven’ bleef niet onbenut in het versje: 

 

Voor zulke zeven  

De monniken beven 
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Een overeenkomst in al deze prenten is de manier waarop de Staten weergegeven worden. In 

de aanvallen vanuit Rome en van roomse handlangers verdedigen zij hun trouwe ingezetenen 

de jansenisten. Deze bescherming van geloofsvervolgen en geloofsvluchtelingen, zoals 

Quesnel en Arnauld, sprak niet alleen de jansenistische lezer aan maar ook de meer liberale 

christenen uit de Republiek. Deze liberale groep was wars van geloofsdwang en stond dan 

ook positief tegenover de houding van de Staten die de vluchtelingen opnamen. Roma 

Perturbata kon voor hen een onderstreping zijn van het gelijk van de meer redelijke 

godsdienst. Aantrekkelijk waren dan ook de versjes waarin de grote dwingeland, Rome, 

overwonnen werd door de eendrachtig optredende Staten.  
 

Dees 7 bergen zwichten  

Voor 7 Staatse Schichten 

 

En in de prent Het Roomse rad van avontuur. 

 
Gy pauselijke ridder 

Voor Holland beef en sidder 

 

In de prentenserie wordt ook duidelijk hoezeer de jansenisten hun band met de Staten 

gebruikten om van Rome’s betutteling en de reguliere inmenging af te komen.  

 

Geschoore kruinen, gij zult ons niet scheeren 

Vertrekt, wij houwen het met de Werelds’ Heeren 

 

De monniken vertrekken dan ook in verscheidene prenten. Ze worden verdreven door de 

Nederlandse overheid en gaan op de vlucht. Ook voor paus Clemens XI zit er niets anders 

meer op dan toe te geven aan de Nederlandse Staten. Dit wordt duidelijk in de prent Het 

roomse rad van Avontuur. In deze prent staat de paus bovenaan het rad. Daarboven echter 

vliegt de Hollandse Mercurius, die de Staten van Holland symboliseert. De paus geeft een 

deel van zijn staf aan deze boodschapper (afb. 2.4) waarbij de volgende tekst werd geplaatst:  
 

Is Clemens nu niet zacht wyl hij aan Neerlands Staat 

De helft zijn Scepters, hoe onfeilbaar, glijen laat 

Of vreesd hij ook haar haat? 
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Afb. 2.4 Detail uit: Het Roomse rad van avontuur  

 

Naast de verdediging van de jansenisten wordt echter ook de belediging van de Republiek als 

reden gezien voor de strijd van de Staten. In De Rooms Hollandse tonge-slyper wordt de tong 

van De Cock door zeven pijlen doorboord met daarbij het vers:  
 

Daar is geen kwader kwaad  

Als dat een pape tong durft lasteren de staat. 

 

En niet alleen het lasteren van de staat wordt De Cock en zijn aanhangers kwalijk genomen, 

ook de rechten van de staat eerbiedigde hij niet. In de elfde prent wordt dat uitgewerkt in de 

overwinning van Codde op de haan (De Cock) en het beest (Rome). Een overwinning door 

het schieten met zeven pijlen. (afb. 2.5) 

 
Afb. 2.5 Coddig Nachtgezicht (1706)  
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In de tekst onder de afbeelding werd duidelijk gemaakt dat de paus maar beter niet kon tornen 

aan de Hollandse rechten, maar zich beter met de jansenisten kon verzoenen.  

 

Leerd haar dat z Hollands recht als gij niet tegengaan 

Schoon kok nu loopt voor spek en niet eet van ’t gebraan 

Verzoend met t koddig volk want tegen haar te vechten 

Mogt anders maaken waar, uw naam van Knecht der Knechten 

 

De rol van de Staten in Roma Perturbata was groot. Steeds opnieuw werd de verbintenis 

tussen de jansenisten en de overheid benadrukt, waarin de Staten bijna verheerlijkt werden als 

beschermers van het jansenisme. Door deze steun van de overheid flink onder de aandacht te 

brengen werd de positie van de jansenisten sterker, een doel dat we ook al tegenkwamen in 

het de religieonderdelen. Door onder andere de jansenisten en hun aanhangers te vergelijken 

met Willem III in zijn strijd met het katholicisme werd hun beeld positiever. De Staten 

kwamen als eerlijk en onoverwinnelijk naar voren. Tegen hen konden de paus en heel de 

katholieke wereld niets beginnen. Dat was een boodschap die burgers van de Republiek aan 

het begin van de achttiende eeuw graag wilden horen. In een periode van opkomende 

katholieke dreiging was men gevoelig voor prenten die juist de kracht van Staten 

benadrukten.  

 

 

5.2  De Franse dreiging  

Naast antikatholieke sentimenten waren het in de Republiek rond 1700 vooral anti-Franse 

gevoelens die de sfeer bepaalden. Zowel op politiek als op commercieel gebied beschouwde 

men Lodewijk XIV als een totaal onbetrouwbare machtswellusteling. Door hem zat de 

Republiek constant met oorlogen en ellende opgescheept en ging het economisch slechter.227

Een Fransman Haan heet in ’t latijn, dees hanen trekken dus ----- een lijn 

 

Opvallend is dat van deze anti-Franse houding weinig expliciet in Roma Perturbata terug te 

vinden is. De enige rechtstreekse verwijzing die gedaan wordt zit in de prent Zinnebeeldig 

pourtret van Theordorus de Cock. Het vers gaat als volgt:  
 

Wyl elk de Franse zwier bemind en dat de paus is Frans gezind 

De Coc met Frans een naam ook praald, die wordt in ’t Duits een haan vertaald 

                                                 
227 Donald Haks, ‘Propaganda from the pulpit’ in: Jongste Jan A.F. en Veenendaal jr. Augustus J. ed., Anthonie 
Heinsius and the Dutch republic 1688-1720: politics, war and finance (Den Haag 2002) 96. 
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Waarom t ook wel komt dat dees vlucht uit Holland met veel reen beducht 

Dus blijft dit nieuwe drie gespan, nog lang in staten Neerlands ban.  

 

In dit vers betoogt de auteur, met behulp van zijn bekende taalgrappen, dat De Cock, de paus 

en Frankrijk allemaal van de zelfde soort zijn. In dit geval zal dat gaan om de anti-

jansenistische houding van alle drie. De Cock door de jansenisten tegenover Rome te 

beschuldigen, de paus door het uitvaardigen van bullen en Lodewijk XIV door het vervolgen 

van de jansenisten in Frankrijk. Een onderschrift waarbij deze prent concreet uitgelegd wordt 

is hier echter niet aanwezig, en de anti-Franse gevoelens worden dus ook niet verder 

uitgewerkt.  

 Ook in de overige prenten komen Frankrijk en haar vorst Lodewijk XIV niet aan de 

orde. Althans, niet direct. Indirect echter zijn er wel meerdere verwijzingen naar Frankrijk op 

te merken. In de keuze die Allard maakte voor de prenten die hij kopieerde zat namelijk wel 

een dosis anti-Frans sentiment. Eerder zagen we dit al in Door Munniken jacht wordt Babel 

verkracht, waarin sentimenten uit de Glorious Revolution overgezet werden op de actuele 

situatie. Hetzelfde is te zien in Het Roomse Rad van avontuur, die Allard overnam van een 

bestaande prent Het rad van avontuur. Deze prent die omstreeks 1690 uitgegeven was had 

precies dezelfde illustratie van het rad van fortuin met daaromheen figuren uitgebeeld. Deze 

figuren verbeeldden in deze versie andere personen. De personen aan de top zijn Willem III 

en de keizer. Een aantal anderen klemmen zich aan het rad vast, waaronder Lodewijk XIV en 

de sultan. Onder aan het rad liggen Jacobus II en zijn zoontje.228

 Ook in andere prenten maakte Carel Allard gebruik van de inhoud van de oudere 

variant die hij kopieerde. In de Hoofde smid der Munniken (afb. 2.6) gebruikte hij opnieuw 

een prent uit 1689. Ook ditmaal was het een populaire prent die in 1592 al door Karel van 

Mander gemaakt was. Het ging om een morele prent die stijfhoofdigheid en de bestrijding 

daarvan wilde uitbeelden. Dat deze prent populair was wordt duidelijk uit het aantal keer dat 

hij is gekopieerd. Meerdere malen werd het concept gebruikt met kleine wijzigingen, iets dat 

een uitgever waarschijnlijk deed als een prent zijn verkoopwaarde bewezen had. Ook de 

maker van de kopie uit 1689 had dat begrepen. (afb. 2.7) In deze variant werden de hoofden 

van de tegenstanders van de Republiek gekliefd. De smid, die Willem III voor moest stellen, 

smeedde de hoofden van Lodewijk XIV, Jacobus II en diens vrouw, wier hoofden op de 

grond lagen. Op het aambeeld lag het hoofd van Pater Peters die we al eerder 

  

                                                 
228 Muller, De Nederlandsche geschiedenis in platen, 310, 311, 424. 
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tegenkwamen.229 Duidelijk is Allards voorkeur voor prenten uit de periode van de Glorious 

Revolution, die naar voren komt in zoveel originelen van prenten uit Roma Perturbata.  

De keus van Allard voor deze prenten is niet gek geweest. Zoals we zagen was er in 

1688/1689 sprake van een emotionele periode die het hele volk aangreep. De afkeer van en 

angst voor Lodewijk XIV en zijn katholieke medestanders was groot, en prenten als deze 

waren dan ook populair. 

 
Afb. 2.6 Hoofdesmid der Munniken  
 

 
Afb. 2.7 Ceforgeron myn goede vrind  

                                                 
229 Hollstein, Karel van Mander, 120,121. 
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De strekking was duidelijk: Rome en Lodewijk XIV zouden het nooit winnen van de 

protestantse Republiek en haar bondgenoten. Dat was precies de gedachte die Allard kon 

gebruiken in zijn spotprenten over Codde en De Cock. Door een aantal figuren te veranderen 

kon hij de prent aanpassen aan de huidige situatie. Wel bleef echter de lading van de oude 

prent aanwezig. Dat zorgde voor een vereenzelviging van de positie van de jansenisten in 

1705 met die van de hele Republiek in 1689. Ook nu moest er weer worden gestreden tegen 

katholieke machtsuitbreiding, maar ook nu zou er, met hulp van de Staten, worden 

overwonnen.  

 Naast prenten uit de Glorious Revolution maakte Allard ook gebruik van ander 

bestaand werk om de Franse en Roomse dreiging duidelijk te maken. Dit is terug te zien in de 

elfde prent uit de serie. Deze prent, Coddig nachtgezicht getiteld, was gekopieerd van een 

oudere prent genaamd De fransche Python. Voor de uitwerking van de prent hebben Muller 

en Van Rijn een verschillend verhaal. Volgens Muller was dit een zinneprent tegen Franse 

vervolgingen die in de Palts plaatsvonden. Een christelijke ridder vecht in deze prent tegen de 

draak.230 De gedachte aan Sint Joris en de draak komt gelijk naar boven maar dat komt in 

Muller niet naar voren. Als men echter bedenkt dat Sint Joris sinds 1222 beschermheilige, en 

symbool van Engeland was past de afbeelding al beter in de prent. Dan zou links Engeland 

het beest verslaan en rechts de Duitse adelaar de Franse haan met een drakenstaart in zijn 

klauwen houden.231 Van Rijn benoemt de figuur links echter als Apollo met een Python maar 

ziet rechts ook de Duitse adelaar die de Franse haan in het zwavelvuur gooit.232

Wederom gebruikte de maker dus een bestaand beeld, bekend bij prentenverzamelaars, 

om de actuele situatie weer te geven. Door gebruik te maken van een element van herkenning 

kwam de anti-Franse en antiroomse boodschap snel en scherp over. Dat de graveur in de serie 

 Wellicht 

bestonden er al meerdere versies voordat de kopie van Allard in Roma Perturbata verscheen. 

Ondanks de verschillen was de strekking van de oude varianten duidelijk; Frankrijk spande 

samen met het beest, Rome, en beiden moesten verslagen worden. Dat de Allards dat in hun 

tijd opnieuw konden gebruiken zal geen verrassing zijn. Politiek gezien vormde Frankrijk nog 

steeds een grote bedreiging voor de Republiek en opnieuw spande Lodewijk XIV samen met 

de paus. Allebei streden ze voor het katholieke geloof en daarbij steunde de paus Lodewijks 

kleinzoon in de Spaanse Successieoorlog. Bovendien probeerde Clemens XI zijn macht in de 

Republiek te vergroten en diende teruggedrongen te worden.  

                                                 
230 Muller, De Nederlandsche geschiedenis in platen, 406. 
231 Ibidem. 
232 Van Rijn, Atlas van Stolk IV, 198. 
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niet concreet Lodewijk XIV belachelijk maakte of aanviel, zal te maken hebben gehad met de 

censuur die werd uitgeoefend in de Republiek. Hoewel die censuur niet extreem was, liepen 

uitgevers vooral een risico wanneer hun prenten buitenlandse staatshoofden voor schut zetten 

of bekritiseerden.233

Naast dit gebruik maken van bestaande prenten, kwam de anti-Franse lading ook naar 

voren in de bredere verzameling waar Allard Roma Perturbata in plaatste. Deze verzameling, 

Lusthof van Momus geheten, bestond uit vijf afzonderlijke series die tegen Frankrijk waren 

gericht. Het kan zijn dat dit door Allard bewust is gedaan. Van Rijn geeft een andere 

mogelijkheid. Volgens hem heeft de samenvoeging van de prenten niets te maken met de 

persoonlijke voorkeur van de uitgever maar was het enkel om oude exemplaren van de series 

alsnog te verkopen.

 Dat risico zal Carel Allard, na enkele eerdere ervaringen met de 

overheid, niet hebben willen nemen. Door gebruik te maken van bekende prenten uit de 

periode van de Glorious Revolution kon hij gebruikmaken van de anti-Franse stemming van 

die prenten. Die strekking en sfeer, van een slechte Lodewijk XIV en zijn roomse vrienden 

Jacobus II en de paus, kon hij door laten werken in zijn eigen kopieën.  

234

Een aantal specifieke politieke gebeurtenissen uit de Spaanse Successieoorlog werden door 

Allard verwerkt in de prenten. Het gaat hier echter wel om details; de hele serie aanpassen aan 

 Hoewel een onderzoek naar de Lusthof van Momus buiten deze scriptie 

valt kunnen we wel zeggen dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten. Allard had, net als 

veel andere Nederlanders, een anti-Franse houding. Daarnaast was hij echter ook commercieel 

ingesteld en zou het prima kunnen dat hij op deze manier zijn niet verkochte prentenseries in 

een verzameling opnieuw onder de aandacht wilde brengen in de hoop op de verkoop van de 

prenten.  

 Hoewel de heersende anti-Franse sfeer in Roma Perturbata niet expliciet naar voren 

kwam was die echter wel aanwezig. De plaatsing in de Lusthof van Momus zorgde voor een 

nadruk op het anti-Franse element. Maar vooral door handig gebruik te maken van bekende 

symboliek uit bestaande prenten wist Carel Allard handig de anti-Franse boodschap in zijn 

eigen prenten door te laten werken. Op deze manier kostte het hem weinig extra werk aan de 

prenten en zorgde hij voor een vermindering van de kans dat de prenten onder censuur 

kwamen te staan.  

 

 

 5.3  Munsters bisschopsverkiezing  

                                                 
233 Weekhout, Boekencensuur, 84,85,113. 
234 Van Rijn, Atlas van Stolk IV, 53,54. 
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de Spaanse Successieoorlog zou te ingrijpend zijn. Voor Carel Allard, die zijn prenten snel en 

gemakkelijk produceerde, was het omgooien van prenten geen optie. In deze overwegend 

religieuze prenten voegde hij een aantal politieke aspecten toe die de prenten een actueel 

karakter gaven. Net als bij de anti-Franse uitingen werden ook deze gebeurtenissen niet tot in 

detail uitgelegd, maar wel concreet genoemd.  

Bijzondere aandacht in de prenten werd geschonken aan het prinsbisdom Munster. Het 

gaat om de elfde prent, Het Coddig nachtgezicht. (afb. 2.5) In de serie uit 1706 was deze prent 

als bijvoegsel geplaatst, in de uitgave van 1707 is het nummer elf geworden. Ook dit was een 

kopie van een bestaande afbeelding. Allard heeft de prent opnieuw uitgegeven en er tekst aan 

toegevoegd die de prent uitwerkte in contemporain perspectief. De illustratie is in beide 

uitgaven gelijk. Daarin is te zien hoe het beest van Babel met zeven pijlen wordt beschoten 

door een man met pijl en boog. Rechts wordt een haan door een feniks gegrepen en 

omhooggetrokken. De onderstaande tekst geeft uitleg bij het tafereel. Hier wordt wraak 

genomen op Rome (het beest) en op de Kok (de haan) door de Nederlandse staat (de feniks 

met zeven pijlen). Wie de persoon met de pijl en boog is lijkt niet helemaal duidelijk. Meer 

uitleg wordt echter gegeven in de versie van 1707 waarin bij elke figuur ook nog eens aan 

staat gegeven wie het voor moet stellen. De man blijkt Petrus Codde voor te stellen. In de 

bijgaande tekst wordt uitgelegd dat wraak wordt genomen op de paus, De Cock en hun 

consorten. De Cock zal in de hel branden, waar hij dan eindelijk zijn hoge positie zal kunnen 

bekleden. Men moet dus oppassen voor de paus en De Cock, die allebei hellevorsten zijn. 

Maar ook hellevorsten moeten uitkijken voor de wraak van de jansenisten en de Nederlandse 

staat.  

Naast de toevoeging van de namen in de prent zijn er in de versie van 1707 ook 

inhoudelijke aanpassingen gedaan. De titel van de prent kreeg een aanvulling (afb. 2.8 en afb. 

2.9) en in de tekst onder de prent werden nog twee rijmregels toegevoegd (afb. 2.10 en afb. 

2.11).  

 
Afb. 2.8 Detail uit: Coddig Nachtgezicht (1706)  

 
Afb. 2.9 Detail uit: Coddig Nachtgezicht (1707)   
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Afb. 2.10 Detail uit: Coddig Nachtgezicht (1706)   

 

 
Afb. 2.11 Detail uit: Coddig Nachtgezicht (1707)   

 

Die toegevoegde regels in de tekst luiden als volgt:  

 
Ten zy gy staag den zinnen Neerland doet  

Keur Paterborn voor Munsters bisschop goed. 

 

Dit lijken twee totaal uit de lucht gegrepen zinnen die helemaal niets met de prent of de 

situatie te maken hebben. Pas na wat dieper zoekwerk komt men erachter waar dit versje, over 

een Munsterse bisschop, op slaat.  

Munster was een buurgebied van de Republiek en maakte onderdeel uit van de 

Westfaalse Kreis. In deze groep van Duitse staten had de bisschop van Munster samen met de 

hertog van Kleef en de hertog van Gulik het bestuur in handen.235

                                                 
235 Volker Press, Kriege und Krisen Deutschland 1600-1715 (Munchen 1991) 102,103. 

 Geografisch gezien deelde 

de Republiek een groot deel van hun oostgrens met dit Duitse prinsbisdom, dat al jaren werd 

geleid door prins-bisschoppen. Deze waren zowel geestelijk als wereldlijk leider van Munster. 

Voor de Republiek was het van groot belang dat de relatie met deze buurman goed was. 

Mocht er een bisschop aan de macht komen die hen vijandig gezind was kon deze over de 

hele grenslinie binnenvallen. Dat dit geen overdreven angst was hadden de gebeurtenissen in 

1672 duidelijk gemaakt. In dat jaar was de Republiek door een aantal grootmachten tegelijk 

aangevallen, een aanval waar ook Munster aan had meegedaan. Onder leiding van prins-

bisschop Christoph Bernard von Galen was het Munster bijna gelukt om samen met de andere 
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vijanden van de Republiek heel de Verenigde Nederlanden in te nemen.236

Na de dood van Friedriech Christian bleek er eigenlijk maar één echte kandidaat voor 

de opvolging beschikbaar: Karl Jozef van Lotharingen. Hij was een neef van de Duitse Keizer 

Leopold I en die had dan ook een voorkeur voor deze kandidaat. Hij zag een manier om zijn 

keizerlijke huis stevig met het geestelijke te verbinden en zijn invloed te vergroten in het 

Westfaalse gebied. In Munster hadden ze dat echter ook door en daar stelde zich toen toch 

nog drie kanunniken kandidaat. Zo wilden zij voorkomen dat Karl Joseph, die ook al prins-

bisschop van Osnabrück was, teveel macht kreeg. Naast deze kandidaten kwam er nog een 

vijfde gegadigde bij, Franz Arnold von Wolf Metternich zur Gracht. Deze had in het verleden 

zijn kandidaatschap voor Osnabrück teruggetrokken ten behoeve van Karl Joseph, een gebaar 

waar de keizer hem zeer erkentelijk voor was geweest. Zelf kreeg Franz Arnold als gevolg 

hiervan de functie van prins-bisschop van Paderborn. Hoewel het een risico was om in dit 

geval zichzelf als tegenkandidaat tegen de neef van de keizer op te stellen, nam Franz Arnold 

de gok. Waarschijnlijk zou er niet snel een nieuwe zetel vrijkomen en hij werd door een aantal 

 Het is dan ook 

begrijpelijk dat de Staten Generaal met argusogen in de gaten hield hoe de machthebber zich 

in Munster gedroeg; men wilde een herhaling van 1672 koste wat kost voorkomen. In 

principe had de Republiek totaal geen invloed op de keuze van de bisschop, die gekozen werd 

door het kapittel van Munster. Ook de Duitse keizer en de paus hadden weinig invloed. Zij 

moesten echter wel de keuze van het kapittel bekrachtigen.  

Aan het begin van de Spaanse Successieoorlog zat Friedriech Christian van 

Plettenburg op de bisschopszetel in Munster. Dat was een uitstekende situatie voor de 

Republiek, want hij sloot zich aan bij de grote Alliantie en werd daarmee bondgenoot van de 

Republiek. Friedriech Christian was naast een goede buur echter belangrijk voor de Republiek 

om een tweede reden. Met hem werden verschillende subsidieverdragen gesloten waarbij hij 

legertroepen verhuurde aan de Republiek. In 1701 werd de Alliantie van Ahaus gesloten, 

waarbij Munster 2000 soldaten verhuurde. In 1703 werden daar nog eens 2400 aan 

toegevoegd. Ook de Engelsen huurden soldaten van Munster. De Republiek had deze troepen 

hard nodig om haar actieve rol in de Spaanse Successieoorlog vol te kunnen houden. Toen 

Friedriech Christian na 1701 steeds zieker werd, was men in de Republiek al bezig met het 

rondkijken naar een geschikte opvolger die de voor hen zo belangrijke subsidieverdragen 

voort zou zetten. Hoe belangrijk dit voor de Staten Generaal was bleek uit hun inspanning in 

de opvolgingskwestie.  

                                                 
236 MacKay en Scott, The rise of the great powers, 28-32. 
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kapittelheren gesmeekt zich kandidaat te stellen. Hoewel hij zich de woede van de keizer op 

de hals haalde kreeg hij de volledige steun van de Republiek die in hem de opvolger zagen die 

ze zochten. Dat de Republiek zich niet kon vinden in Karl Joseph als opvolger, had vooral te 

maken met zijn verhouding met en hang naar de Duitse keizer. Via Munster en Osnabrück 

zou Leopold I een groot deel van het Westfaalse gebied onder controle hebben. De Republiek 

wantrouwde de keizer en waren niet blij met zijn machtsvergroting. In Franz Arnold zagen zij 

de persoon die zich aan de lopende subsidieverdragen zou conformeren.237

Om hun kandidaat ook werkelijk aan de macht te krijgen werd onder anderen de 

gevolmachtigde van de provincie Overijssel naar Munster gestuurd. Deze Ernst Hendrik van 

Ittersum had als eerste taak zich ervan te verzekeren dat Franz Arnold de bestaande verdragen 

zou voortzetten. Dit bleek hij zonder aarzelen te willen doen. Dat dit niet geheel zonder 

eigenbelang was, werd duidelijk uit de som geld van 200.000 ecu die hem werd beloofd bij 

het zetten van zijn handtekening onder het verdrag. Vanaf dat moment steunde de Republiek 

Franz Arnold en voerde Van Ittersum campagne voor hem in de hoop mensen over te halen 

voor hem te stemmen. In sommige gevallen bood hij hier ook geld voor aan, een praktijk die 

door de tegenpartij veelvuldig werd gebezigd. Want ook de keizer zat niet stil en stuurde de 

graaf van Eck als campagneleider van Karl Joseph. Deze graaf voerde zijn taak onder andere 

uit door de bisschop van Paderborn te lasteren en door hem te dreigen met de keizerlijke 

Exclusiva, die uitsluiting van de functie betekende.

  

238 Hoewel dit een fors wapen in de strijd 

betekende wist Van Ittersum het naar zijn eigen hand te zetten. Via een waar 

brievenbombardement maakte hij aan een groot aantal Duitse vorsten duidelijk dat deze 

Exclusiva een precedent zou scheppen dat de invloed van de keizer op dit soort verkiezingen 

enorm zou vergroten.239 Het zou een inperking van de kapittelvrijheden betekenen waar veel 

kapittelheren dan ook tegen waren, zelfs de aanhangers van Karl Joseph.240

Door op deze mogelijke machtsvergroting van de keizer te hameren wist Van Ittersum 

steun van veel vorsten te krijgen, zowel van Duitse vorsten als de Engelse vorstin. Vanaf juli 

1706 groeide dan ook de aanhang van Franz Arnold. Met de verkiezing van 29 juli in het 

vooruitzicht stonden de zaken er goed voor. Men was teleurgesteld toen bleek dat Van Eck bij 

de paus een maand uitstel had weten te regelen om zo meer tijd te rekken. In reactie hierop 

klommen ook de Staten Generaal in de pen en schreven een brief naar de Duitse keizer, 

 

                                                 
237 Hans Otto Lang, Die Vereinigten Niederlande und die Furstbischofs- und Coadjutorwahlen in Munster im 18. 
Jahrhundert (Munster, Westf., 1933) 9-11.  
238 Lang, Die Vereinigten Niederlande, 13-21. 
239 Idem, 26-33. 
240 Knuttel 15576: Waarachtigh verhaal van 't geen 'er tot Munster ten opsigte van de verkiesingh van den 
jegenwoordigen Bischop voorgevallen is (1707) 12.  
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ondertussen Jozef I, en naar de Duitse vorsten, waarin stond dat de acta van exclusie 

opgeheven moest worden. Ook werd door het kapittel van Munster een brief naar de paus 

geschreven om de gang van zaken in hun bisdom uit te leggen. De koerier werd echter 

gevangen genomen en de brief is nooit aangekomen. Dit blijkt uit een pamflet dat door een 

tijdgenoot werd geschreven.241 Toen een maand later de tegenpartij weer met uitstel kwam, 

wist Van Ittersum het kapittel over te halen toch op 30 augustus te gaan stemmen. In die 

stemming werd Franz Arnold tot bisschop gekozen. Een maand later werd door beide partijen 

gestemd. In de ene stemming werd Karl Joseph gekozen en in de andere vanzelfsprekend 

Franz Arnold.242

De oplossing kwam door het bijeenroepen van de Congregatio Consistorialis. In deze 

raad werd met meerderheid besloten dat Franz Arnold gekozen diende te worden. De paus 

 

De beslissing in deze patstelling lag bij de paus en de keizer. De keizer werd zowel 

door de Duitse vorsten als door de Staten Generaal hard onder druk gezet. De laatste partij 

was zelfs bereid ten strijde te trekken voor de kapittelvrijheden van Munster. Onder deze druk 

gaf de keizer zijn stem op en liet vanaf 22 oktober 1706 de beslissing geheel aan de paus over. 

Dit is het moment waarop de prent Coddig nachtgezicht in Roma Perturbata gedateerd is. 

Twee bisschoppen waren gekozen voor een voor de Republiek hoogst belangrijke functie en 

de beslissingsbevoegdheid lag bij de paus. Clemens XI besefte goed wat voor beslissing hij 

hier moest nemen. Wanneer hij voor Franz Arnold koos haalde hij zich de woede van de 

keizer op de hals, die op dat moment troepen had liggen in het noorden van Italië. Koos hij 

echter voor Karl Joseph dan zou de katholieke minderheid in de Nederlanden het zwaar te 

verduren krijgen. De oplossing van Clemens XI voor dit probleem was de eenvoudigste: hij 

stelde de beslissing uit.  

Aangezien de verhouding tussen de Republiek en Rome, waar we het eerder over 

hadden, niet goed was, moesten de Staten Generaal naar omwegen zoeken om de paus te 

beïnvloeden. Via Cosimo III, een Italiaanse handelaar die veel in de Republiek handelde, 

werd gelobbyd met Rome. Ook werd er onderhandeld met de nuntius Bussi in Keulen. Het is 

opvallend hoe politiek en religie hierbij verwikkeld waren: een van de eisen van de nuntius 

was dat de Staten Generaal de apostolisch vicaris, waarschijnlijk Theodorus de Cock, toe 

moesten laten in de Republiek.  

                                                 
241 Idem, 13,14.  
242 Lang, Die Vereinigten Niederlande, 56-69. 
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verklaarde in mei 1707 beide verkiezingen ongeldig en benoemde Franz Arnold tot bisschop 

van Munster.243

                                                 
243 Idem, 82-84, 95,96. 

 

Hoewel dit voor de hedendaagse lezer een onbekend stuk geschiedenis zal zijn zit er 

een grote kans in dat de tijdgenoot goed op de hoogte was van de situatie. Men kende het 

gevaar van een vijandige buurman, zeker in de situatie van oorlog waar de Republiek zich op 

dat moment in bevond. Duidelijk was dat de leiding van de Republiek grote moeite deed om 

hun kandidaat in de functie te krijgen, zowel door middel van betalingen als lobbyen. 

Wanneer men in het achterhoofd houdt dat een groot aantal van de geïnteresseerde 

prentenlezers uit de hogere lagen van de samenleving kwam, maakt het aannemelijk dat zij in 

ieder geval op de hoogte waren van de kwestie en in de meeste gevallen de voorkeur van hun 

overheid deelden. Of er door de toevoeging van deze verkiezingskwestie aan de eerdere prent 

echt iets van de lezer verwacht werd is dan ook niet waarschijnlijk. Het is logischer dat hier 

het zakelijke instinct van de Allards om de hoek kwam kijken. De eerste serie met 

hoofdzakelijk religieuze prenten liep wellicht niet goed in de verkoop. Door de prenten her en 

der aan te passen probeerde Allard ze alsnog aan de man te brengen. Door de religieuze 

spanningen te verbinden met de politieke gebeurtenissen probeerde Allard de prenten een 

diepere lading te geven die voor een breder publiek interessant waren. Bovendien betrof het 

een erg actueel onderwerp dat, mede door de langslepende aard van de kwestie, in de loop van 

1707 hoogstwaarschijnlijk een terugkerend gespreksonderwerp was. Dit was een goede reden 

voor Carel Allard om met dit politieke versje zijn prentenserie opnieuw op de 

actualiteitenmarkt te plaatsen. 
 

5.4 De Saxe Pool 

Een andere, relatief kleine politieke gebeurtenis vinden we in de De Roomsche kerk trophee, 

vertoond in het pauselijk beeld, omhangen met al het Rooms Kerkelijke huisraad. (afb. 1.9) 

De paus, wiens hoofd helemaal opgebouwd is uit roomse attributen, heeft een soort lint om 

zijn nek (afb. 2.12) waar het volgende vers op staat:  

 

Ik zweer bij myn sool en deze stool myn hulp te bien den Saxe Pool.  

Om s Keyzers hart wat te verzachten als d’Hollandse vereende machten 
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Afb. 2.12 Detail uit: De nieuwe Roomsche kerk trophee, vertoond in het pauselijk beeld, omhangen met al het 

Rooms Kerkelijke huisraad  

 

Dit is wederom een vers dat totaal niet lijkt te horen bij de afbeelding en bij het onderwerp 

van de prent. Om uit te zoeken waarom Allard dit vers toevoegde aan de prent, zowel in de 

eerste als in de tweede versie, moet eerst duidelijk worden waar dit over gaat.  

 Frederik Augustus was sinds 1693, na het overlijden van zijn broer, keurvorst 

Augustus II van Saksen. Zijn grote voorbeeld was Lodewijk XIV, die hij in macht en 

grootheid imiteerde. Toen de troon van Polen- Litouwen vrij kwam, stelde hij zichzelf dan 

ook kandidaat als opvolger. Er was echter één probleem: de religieuze papieren van Augustus 

II. In het lutherse Saksen diende de vorst ook luthers te zijn en Augustus II conformeerde zich 

daaraan. Wel zette hij ook katholieken op hoge functies, om zo een loyale groep om hem heen 

te creëren. In tegenstelling tot Saksen diende de koning van Polen echter katholiek te zijn. 

Voor Augustus betekende dit dat als hij een kans wilde maken op die troon, hij van religie 

moest wisselen. Om de lutherse Saksen niet tegen zich in het harnas te jagen bekeerde 

Augustus II zich niet in het openbaar. Ook bleef hij richting Saksen benadrukken dat zijn 

bekering privé was en dus geen gevolgen had voor Saksen. Met zijn bekering echter had 

Augustus wel de steun van het Vaticaan gekregen voor zijn verkiezingsstrijd, en ook in Polen 

zag men dit als een positieve ontwikkeling. Met steun van de keizer werd Augustus, ten koste 

van de Franse kandidaat, gekozen tot koning van Polen- Litouwen.244

 Augustus II was echter nog niet tevreden met zijn machtsuitbreiding en had zijn oog 

laten vallen op Zweden, waar de jonge koning Karel XII een makkelijke prooi leek. De 

Poolse koning vormde een Alliantie met Denemarken en Rusland en de grote Noordse Oorlog 

 

                                                 
244 Daniel Stone, The Polish-Lithuanian state, 1386-1795 (Seattle, Londen 2001) 245-248. 
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was het resultaat. De inschatting van de kwaliteiten van Zweedse koning door de Alliantie 

bleek een gigantische misrekening en werd een ramp voor Polen-Litouwen. Karel XII 

versloeg zijn tegenstanders en eiste dat Augustus II afstand deed van de Poolse troon. Dit 

deed Augustus niet maar hij werd in 1704 door een pro-Zweedse groep afgezet, waarop 

Stanislaus Leszczyński verkozen werd tot de nieuwe koning van Polen- Litouwen. Deze 

Stanislaus, die dankzij Zweden op de troon zat, was eigenlijk een pion van Karel XII en deed 

concessies aan hem. Eén van deze toezeggingen betrof godsdienstvrijheid voor de 

protestanten in Polen. Dit was een van de eisen die de zwaar protestantse Karel XII stelde. 

Hoewel Stanislaus zelf katholiek was zag hij geen problemen in een grotere religieuze 

tolerantie. Dit zorgde ervoor dat de paus de afgezette Augustus II in zijn strijd bleef steunen. 

Die had zich bekeerd tot het katholicisme en bevoorrechtte de katholieken in Polen.245 Om 

zijn voorkeur voor Augustus duidelijk te maken schreef Clemens XI in 1705 onder andere 

brieven aan de Duitse keizer. Ook ging hij zo ver dat wanneer Stanislaus Leszczyński 

verkozen zou worden de Poolse bisschoppen niet bij deze bevestiging aanwezig mochten 

zijn.246

 Dat deze politieke gebeurtenissen uit begin achttiende eeuw, die ons vandaag weinig 

zeggen, de prenten in Roma Perturbata gehaald hebben, is opvallend. De religieuze 

verbinding met de paus was duidelijk. Clemens XI wilde een katholieke vorst op de troon in 

Polen en niet een tolerante Zweedse pion die de protestanten meer vrijheid gaf. Politiek 

gezien is de impact van deze gebeurtenissen voor de Republiek minder goed in te schatten. 

Hoewel de Grote Noordse Oorlog eigenlijk afzonderlijk van de Spaanse Successieoorlog 

woedde, liepen er wel lijnen heen en weer. Voornamelijk in 1707 probeerden zowel de 

Fransen als de geallieerden de Zweedse koning aan hun kant te krijgen, allebei zonder succes 

overigens. Naast deze korte vermenging van oorlogen was er nog een andere reden waarom 

de Grote Noordse Oorlog invloed had op de situatie in de rest van Europa. Voor de Spaanse 

Successieoorlog waren, zoals we in het geval van Munster ook al zagen, huurlegers in 

gebruik. Deze waren van groot belang voor beide partijen en kwamen onder andere uit de 

oostelijke delen van Europa. Toen men daar zelf dus in een oorlog verwikkeld raakte hadden 

ze hun eigen troepen nodig die uit de Spaanse Successieoorlog werden teruggetrokken. Dit 

 Ondanks deze steun was de positie van Augustus in 1706 hopeloos en deed hij afstand 

van de Poolse troon. Even snel echter keerden de kansen weer en met voornamelijk Russische 

steun zat Augustus II in juli 1709 weer op de Pools- Litouwse troon.  

                                                 
245 Stone, Polish- Lithuanian state, 248-251. 
246 Ludwig von Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters XV, (Freiburg 1929-1933) 28, 
29. 
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was een nadelige situatie voor de geallieerden, voor wie een gebrek aan mankracht het 

verliezen van de oorlog kon betekenen.247

                                                 
247 Robert I. Frost, The northern wars: war, state and society in northeastern Europe, 1558-1721 (Harlow enz. 
2000) 228. 

  

In hoeverre de lezers en verzamelaars van spotprenten hiervan op de hoogte waren is 

niet na te gaan. Wel bestaat de mogelijkheid dat Carel Allard zulke verzen gebruikte om de 

echte kenner uit te dagen. Net als wij nu uit moeten zoeken hoe het zit is dit wellicht in Roma 

Perturbata in 1707 ook met die bedoeling toegevoegd. Zo ontstond een algemene boodschap 

die de ‘normale’ man ook begreep en een meer ingewikkeld deel waar grotere kennis voor 

was vereist. Op die manier bleven de prenten, naast een prettige vorm van vermaak, ook hun 

waarde behouden voor de politieke kenners van die periode.  

 

Tot besluit  

In dit hoofdstuk hebben we gezien dat naast de religieuze inhoud van de prenten ook de 

politieke onderdelen niet ontbreken. Bijzonder veel aandacht is er voor de rol van de zeven 

Staten die de jansenisten steunden in hun strijd tegen Rome. Dat maakte de positie van de 

jansenisten beter, maar ook de Staten kregen hierdoor goede publiciteit. Zij waren de grote 

beschermers en voor Rome onoverwinnelijk. In een periode waar de katholieke dreiging als 

concreet ervaren werd, was dit beeld van de krachtige overheid voor een breed publiek 

aantrekkelijk. Dit werd versterkt door de anti-Franse lading van de prenten. Hoewel deze niet 

onomwonden aanwezig was in de prenten, kwam die strekking wel op mensen over doordat 

Allard anti-Franse prenten had gekopieerd. Door op deze manier politiek toe te voegen in zijn 

spotprenten maakte hij de serie niet alleen voor jansenisten aantrekkelijk maar ook voor 

politiek geïnteresseerde burgers die trots waren op de onafhankelijkheid van hun Republiek. 

Om de doelgroep nóg een slag groter te maken voegde Allard enkele politieke actualiteiten 

toe die een hoger niveau van kennis vereisten. Dit zorgde ervoor dat ook mensen met een 

grotere politieke belangstelling uitgedaagd werden de prenten geheel te doorgronden.  

De boodschap van de prenten ademt een antiroomse en anti-Franse sfeer, aangevuld 

met een verheerlijking van de Staten. In hoeverre dit de principiële overtuiging van Carel 

Allard was weten we niet. Wel is duidelijk dat hij door verschillende onderdelen en niveaus 

toe te voegen in ieder geval een grote doelgroep aan wilde spreken om zo zijn commerciële 

doeleinden te kunnen bereiken.  
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Conclusie:    Wat was de boodschap en het doel van de prentenserie? 
 

Deze scriptie gaat over de vroegmoderne spotprentenserie Roma Perturbata. Van deze serie 

zijn verscheidene varianten op verschillende plekken in Nederland aanwezig. Als serie was 

het een allegaartje dat in geen enkele samenstelling gelijk was. Zowel qua samenstelling als 

qua inhoud waren er verschillende varianten op de markt. Als categorie zijn spotprenten 

weinig onderzocht. De spaarzame literatuur die over het onderwerp verschenen is dateert, op 

een enkele uitzondering na, van eind negentiende en begin twintigste eeuw. Daarnaast werden 

spotprenten vooral onderzocht in het kader van breder onderzoeken met eigen thema. Deze 

scriptie, die een enkele onbekende prentenserie als onderwerp heeft, toont aan dat spotprenten 

complexe materie zijn. Roma Perturbata laat zien dat prenten niet zomaar onder een thema 

vallen. De prenten hebben meerdere dimensies en laten dan ook het verband zien tussen 

overkoepelende gebieden als letterkunde, propaganda en politieke en religieuze geschiedenis. 

Door Roma Perturbata op zichzelf te analyseren heb ik geprobeerd zo eerlijk mogelijk te 

kijken naar het doel en de boodschap van de prenten. Hiermee krijgt deze bijzondere serie de 

aandacht die spotprenten verdienen en wordt er een breder licht geworpen op de complexe en 

meervoudige samenstelling van propaganda- en spotprenten.  

Roma Perturbata bestaat in twee versies, een uit 1706 en een uit 1707 waarbij de 

laatste met drie prenten is uitgebreid. De serie heeft als onderwerp de conflicten tussen Rome 

en de katholieke kerk in de Republiek van de late zeventiende en de vroege achttiende eeuw. 

Roma Perturbata is afkomstig uit het bedrijf van Carel Allard, die de serie waarschijnlijk in 

samenwerking met zijn zoon gemaakt heeft. Deze Carel stond bekend als iemand die niet 

zelden de regels omtrent prentproductie en -inhoud aan zijn laars lapte. Van zijn zoon 

Abraham is bekend dat die veel satirisch materiaal maakte en dat is ook de categorie waartoe 

Roma Perturbata behoorde. Van de Allards is bekend dat zij voor hun prenten veel gebruik 

maakten van bestaand materiaal. Net als veel van hun collega’s kopieerden zij bestaande 

prenten en pasten die aan voor eigen gebruik. Ook bij Roma Perturbata is dit het geval, alle 

prenten zijn gekopieerd, of nagemaakt van een bestaand ontwerp.  

Op het eerste gezicht lijkt Roma Perturbata een duidelijke religieuze boodschap uit te 

dragen over het conflict tussen de jansenisten en hun tegenstanders. In talloze afbeeldingen en 

versjes wordt duidelijk dat de prenten propaganda maken voor jansenisten. Zij verkondigden 

de ware leer en waren bereid de weg te gaan die daarbij hoorde. Petrus Codde had nooit door 

paus Clemens XI afgezet mogen worden en Theodorus de Cock was een slechte vervanger. 
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Naast deze concrete aanvaring besteedde Allard ook aandacht aan de onenigheid tussen de 

seculiere en reguliere clerus, waarbij de eerste groep het gelijk aan hun kant had. In hun strijd 

werden de jansenisten bijgestaan door twee grote partijen, de Staten en de hemel zelf, die de 

jansenisten nog sterker deden staan. Hiermee lijkt boodschap en doel van de prenten rond te 

zijn: Allard wilde duidelijk maken dat de jansenisten gelijk hadden en door zijn prenten hun 

positie verstevigen. Hoewel hier een kern van waarheid in zit blijft het hier niet bij. Opvallend 

in deze pro-jansenistische prenten is namelijk dat ze verder gaan dan de jansenistische kritiek 

op Rome. Aspecten die voor de jansenisten niet ter discussie stonden, zoals het celibaat, de 

transsubstantiatieleer en het pauselijke ambt, staan in Roma Perturbata onder scherpe kritiek. 

De religieuze boodschap en het doel van Roma Perturbata zijn dus niet zo eenduidig als ze 

lijken. Hoewel het hoofdonderwerp van de serie de strijd van de jansenisten is, weet Allard er 

nog extremere antiroomse elementen in te verwerken. Op die manier maakte Allard zijn 

spotprenten interessant voor de jansenisten en hun sympathisanten, maar ook voor veel 

antiroomse protestanten. Daarnaast werd deze kritiek gedeeld door de meer verlichte geesten 

uit de maatschappij die een afkeer hadden van het bijgeloof, fanatisme en de geloofsdwang 

van het katholicisme.  

Hoewel Roma Perturbata een voornamelijk religieuze lading heeft zitten er ook 

politieke factoren in de prenten verweven. Dit is niet erg verwonderlijk aangezien de prenten 

midden in de Spaanse Successieoorlog vallen. Voor Allard betekende dit een kans om zijn 

prenten voor een nog breder publiek interessant te maken. Door de rol van de zeven Staten te 

benadrukken in de strijd tegen het roomse gevaar sloot hij aan bij antiroomse gevoelens die 

heersten onder de overheid en de bevolking. Naast deze antiroomse elementen maakte Allard 

ook gebruik van anti-Franse sentimenten. Door prenten uit de Glorious Revolution, met een 

anti-Franse lading, te kopiëren wist Allard die boodschap ook in Roma Perturbata te 

verwerken. Deze politieke onderdelen maakten de spotprentenserie niet alleen interessant 

voor de jansenisten, maar ook voor politiek bewuste burgers die leefden in een situatie van 

oorlog met en angst voor Frankrijk en Rome. In die context was een prentenserie waarin 

Rome belachelijk werd gemaakt en de Staten onoverwinnelijk waren voor hen erg 

aantrekkelijk. En zelfs voor de groep hogere intelligentsia die de prenten wellicht te simpel en 

doorzichtig vonden paste Carel Allard de serie aan. Door enkele details toe te voegen, zoals 

de bisschopsverkiezing in Munster en koningsverkiezing in Polen, maakte hij Roma 

Perturbata tot een uitdaging voor de kleine groep politieke kenners. 

Roma Perturbata had dus een doel en een boodschap. Daarbij moeten we echter niet 

vergeten wat de grootste functie van spotprenten was. Die werden in de eerste plaats gemaakt 
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om mensen te vermaken. Ook Roma Perturbata was bedoeld om ‘lollig en interessant’ te zijn. 

Satire, spot en woordgrappen werden gebruikt om dit doel te bereiken. Door Roma Perturbata 

in de context van de Lusthof van Momus te plaatsten onderstreepte Carel Allard die bedoeling. 

Naast deze spot en satire ten koste van Rome, de jezuïeten en De Cock heeft Roma 

Perturbata ook een propaganda-element in zich. Door de hele serie heen worden de 

jansenisten en de Staten opgehemeld. Zo kregen de jansenisten steun van een sympathisant in 

een periode dat hun aanhang terugliep. Op politiek gebied stak Allard de zeven Staten een 

hart onder de riem door duidelijk te maken dat de Republiek onafhankelijk was. Zowel 

Frankrijk in de Spaanse Successieoorlog als de paus in zijn machtsstreven kon het niet winnen 

van de samenwerkende Staten van de Republiek.  

Hoewel de vraag naar het doel en de boodschap van de prentenserie duidelijk is 

beantwoord, is het zeer waarschijnlijk dat dit niet het totale plaatje is. Naast het doel van de 

prenten als vermaak voor de mensen, doet de manier van productie van Carel Allard 

vermoeden dat hij nog een ander doel had. Op handige wijze wist Allard Roma Perturbata 

voor meerdere groepen in de samenleving interessant te maken. Voor jansenisten was het een 

vorm van steun en actie tegen hun tegenstanders, voor protestanten waren antiroomse prenten 

altijd grappig en de extra, bijna protestante, elementen die Allard toevoegde maakten de serie 

des te interessanter. De kritiek op de rituelen, bijgelovigheden en dwang van de katholieken 

sprak zelfs de meer verlichte gelovigen aan. Voor personen die minder geïnteresseerd waren 

in het conflict tussen de jansenisten en Rome, zat de serie ook vol met politieke onderdelen. 

Een jaar na de eerste uitgave van Roma Perturbata kwam Allard zelfs met een nieuwe uitgave 

waarin het aandeel politiek vergroot was. Vooral de onoverwinnelijke Staten en de anti-

Franse lading maakten de prenten voor deze groep interessant. Als laatste vergrootte Allard 

zijn doelgroep door details voor politieke kenners en huiskamergeleerden toe te voegen. In 

hoeverre Carel Allard achter zijn eigen boodschap stond zullen we nooit weten. Dat hij er 

alles aan heeft gedaan om zijn spotprenten aan een zo groot mogelijke doelgroep kwijt te 

kunnen is echter wel duidelijk. De prentproductie was zijn werk, hij moest er van rondkomen, 

en een groot doel voor Allard was dus de verkoopbaarheid van Roma Perturbata bevorderen. 

Hoewel de meningen over de artistieke gaven van de Allards weinig positief waren was het 

commerciële inzicht van deze uitgevers niet slecht. Handig wisten zij gebruik te maken van 

bestaande prenten met bruikbare symboliek waar ze slechts kleine aanpassingen in hoefde 

maken. In het geval van Roma Perturbata is het dan ook helder dat hier eerder een 

commerciële uitgever aan het werk was geweest die met minimale inspanning maximale 

opbrengst wilde bereiken, dan een ideële producent die slechts de jansenisten wilde 
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ondersteunen. Een prentenserie dus die niet onder één noemer of één thema te plaatsen valt 

maar door meerdere lagen een gecompliceerde inhoud heeft.  
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Lijst van gebruikte afbeeldingen 
 
Hoofdstuk 3  
 
Afb. 1.1 Detail uit: De medalie- stukken van P. Codde, de paus, en des zelfs nuntius. 
Toegeschreven aan Carel Allard, 1705, ets. Universiteitsbibliotheek Utrecht. 
 
Afb 1.2 ’t Rooms Hollands recht door een schaal verbeeld. Toegeschreven aan Carel Allard, 
1705, ets. Museum Catharijneconvent. 
 
Afb. 1.3 La Balance. Carel Allard, 1591. Uit: Emile Doumergue, Iconographie calvinienne: 
ouvrage dédié à l’Université de Genève (Lausanne 1909) 183. 
 
Afb. 1.4 Coddige droom van de smalle en brede weg. Toegeschreven aan Carel Allard, 1705, 
ets. Museum Catharijneconvent. 
 
Afb. 1.5 De Roomse Kerkvisiteerder. Toegeschreven aan Carel Allard, 1706. Museum 
Catharijneconvent. 
 
Afb. 1.6 Lusthuys van Pater Peters. Toegeschreven aan Romeyn de Hooghe, 1681,ets. British 
Museum.  
 
Afb. 1.7 Rooms Cocceaans Munnike maal. Toegeschreven aan Carel Allard, ets. Museum 
Catharijneconvent. 
 
Afb. 1.8 Detail uit: De medalie- stukken van P. Codde, de paus, en des zelfs nuntius. 
Toegeschreven aan Carel Allard, 1705, ets. Universiteitsbibliotheek Utrecht. 
 
Afb. 1.9 De nieuwe Roomsche kerk trophee, vertoond in het pauselijk beeld, omhangen met al 
het Rooms Kerkelijke huisraad. Toegeschreven aan Carel Allard, 1705, ets. Museum 
Catharijneconvent. 
 
Afb. 1.10 Het Roomse rad van Avontuur. Toegeschreven aan Carel Allard 1706, ets. Museum 
Catharijneconvent.  
 
Afb. 1. 11 Het zinnebeeldige pourtret van Theodorus De Cock. Toegeschreven aan Carel 
Allard, 1705, ets. Museum Catharijneconvent. 
 
Afb. 1.12 Detail uit: Het zinnebeeldige pourtret van Theodorus De Cock. Toegeschreven aan 
Carel Allard, 1705, ets. Museum Catharijneconvent. 
 
Afb. 1.13 Detail uit: Droom van de brede en de smalle weg. Toegeschreven aan Carel Allard, 
1705, ets. Museum Catharijneconvent. 
 
Afb. 1.14 Rovenius en de zeef. Anoniem. In: Visser. J., F. Smit en P.J. Maan, Onafhankelijk 
van Rome, toch katholiek: 250 jaar oud-katholieke geschiedenis (Hilversum 1973) Prent na 
pagina 48. 
 
Afb. 1.15 Zeef voor de Jansenisten en Jezuïeten Anoniem. Museum Catharijneconvent. 
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Afb. 1.16 Jansenisten en munniken zeef . Toegeschreven aan Carel Allard, 1705, ets.  
Museum Catharijneconvent. 
 
Afb. 1.17 De Rooms Hollandse tonge-slyper. Toegeschreven aan Carel Allard, 1705, ets.  
Museum Catharijneconvent 
 
Afb. 1.18 Het slijpen van de tongen. Karel van Mander, 1592 Uit: Hollstein, Friedrich 
Wilhelm Heinrich, Karel van Mander (Rotterdam 1999) 
 
Afb. 1.19 Het Franse haane-geschrey, wegens het verliezen van geheel Spanjen, en het 
belegeren van de sterke stad Meenen. Uit: Pamflettenverzameling van Knuttel, nr 15519A. 
 
Hoofdstuk 5  
 
Afb. 2.1 Detail uit: De medalie- stukken van P. Codde, de paus, en des zelfs nuntius. 
Toegeschreven aan Carel Allard, 1705, ets. Universiteitsbibliotheek Utrecht. 
 
Afb. 2.2 Door Munniken jacht wordt Babel verkracht. Toegeschreven aan Carel Allard, 1705, 
ets. Museum Catharijneconvent.  
 
Afb. 2.3 Het beest van Babel is aan’t vluchten; De Godsdienst heeft niet meer te duchten. 
Toegeschreven aan Romeyn de Hooghe, 1688, gravure. British Museum. 
 
Afb. 2.4 Detail uit: Het Roomse rad van avontuur. Toegeschreven aan Carel Allard 1706, ets.  
Museum Catharijneconvent.  
  
Afb. 2.5 Coddig Nachtgezicht. Toegeschreven aan Carel Allard, 1706, ets. 
Universiteitsbibliotheek Utrecht. 
 
Afb. 2.6 Hoofdesmid der Munniken. Toegeschreven aan Carel Allard, 1705, ets. 
Universiteitsbibliotheek Utrecht. 
 
Afb. 2.7 Ceforgeron myn goede vrind. Toegeschreven aan Romeyn de Hooghe. Uit: 
Hollstein, Friedrich Wilhelm Heinrich, Karel van Mander (Rotterdam 1999). P 121. 
 
Afb. 2.8 Detail uit: Coddig Nachtgezicht. Toegeschreven aan Carel Allard, 1706. 
Universiteitsbibliotheek Utrecht.  
 
Afb. 2.9 Detail uit: Coddig Nachtgezicht. Toegeschreven aan Carel Allard, 1707  
Museum Catharijneconvent. 
 
Afb. 2.10 Detail uit: Coddig Nachtgezicht. Toegeschreven aan Carel Allard, 1706. 
Universiteitsbibliotheek Utrecht. 
 
Afb. 2.11 Detail uit: Coddig Nachtgezicht. Toegeschreven aan Carel Allard, 1707.  
Museum Catharijneconvent. 
 
Afb. 2.12 Detail uit: De nieuwe Roomsche kerk trophee, vertoond in het pauselijk beeld, 
omhangen met al het Rooms Kerkelijke huisraad. Toegeschreven aan Carel Allard, 1705, ets. 
Museum Catharijneconvent. 
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