Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA)
http://dare.uva.nl/document/73313

File ID
Filename

73313
AFLOOP

SOURCE (OR PART OF THE FOLLOWING SOURCE):
Type
Dissertation
Title
De schaduw van de jezuiet. Een pathologie van de Franse publieke opinie tijdens de schoolstrijd
van 1841-1845
Author
L.J.M. van der Heijden
Faculty
Faculty of Humanities
Year
2004
Pages
1072

FULL BIBLIOGRAPHIC DETAILS:
http://dare.uva.nl/record/129087

Copyright
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or
copyright holder(s), other then for strictly personal, individual use.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl)

829 9
AFLOOP P

**
Rossii blijft in Rome en wordt na veel touwtrekken officieel ambassadeur. Zijn benoeming is er net door,
alss Gregorius XVI de laatste adem uitblaast (1-6-1846); dan slaat hij zijn slag: hij bewerkt de aanwezige
kardinalenn om de komst van hun buitenlandse collega's (met de veto's van hun vorsten op zak)) niet af te
wachten.. Tot ieders verrassing kiezen zij een vrij jonge prelaat uit hun midden tot paus: de zachtaardige
Giovannii Mastai-Feretti, kardinaal-bisschop van Imola. De nieuwe paus, Pius IX, vaart een
vooruitstrevendee koers; als hij een amnestie afkondigt (17 juli 1846), lijkt er een goddelijk licht neer te
dalenn over de eeuwige stad: massa's mensen van alle rangen en standen komen de straat op, zingen,
dansenn en vallen elkaar om de hals. In de golf van euforie wordt de gerontocratie van de Kerkelijke Staat
ontmanteld.. De Revolutie die opnieuw door Europa raast, begint niet in Parijs in 1848, maar in Rome in
1846;; het virus van de revolutie overmeestert de eeuwige stad, de laatste verzetshaard hiertegen.1 Als het
nieuwss van de amnestie in de rest van Europa bekend wordt, is de vreugde uitzinnig: de paus wordt op
slagg het idool van de radicalen; revolutionaire clubs brengen toasts op hem uit. Antiklerikalen lezen
beduusdee ultramontanen de les, verwijten hen gebrek aan liefde voor de Heilige Stoel. Kardinaal de
Bonaldd dineert nu bij Rossi, die hij een jaar eerder nog naar de hel had verwenst.
Tall van gelovigen laten zich meeslepen, zoals de universitaire Ozanam, die schrijft: "de Hemel heeft op
dee troon van Sint Petrus een heilige geplaatst, zoals de wereld er geen meer heeft gezien sinds het
pontificaatt van Pius V."2 Even verderop zegt hij: "de grootste steun voor de hervormer-paus, op God na, is
hett volk."3 Zoals de pausen eertijds de woeste Franken te hulp riepen om het Byzantijnse juk af te
schudden,, zo roept de paus nu de hulp in van het volk. Conclusie: "laten we overlopen naar de barbaren
enn Pius IX volgen."4
Aann Michelet is deze omslag niet meer besteed; gestaag drijft hij verder af van het geloof. Als in
novemberr 1846 zijn vader sterft, lijdt hij onder de kille begrafenis zonder priester. Hij raakt vervuld van
heiligee verontwaardiging tegen het christendom, dat hij nu afdoet als een "slavenreügie".5 Hij koelt zijn
woedee in de inleiding tot zijn Histoire de la Revolution frangaise, een afrekening met het hele christendom.
Driee sterfgevallen markeren zijn breuk met het geloof: de dood van zijn vrouw in 1839 (opstand tegen
God),, die van zijn geliefde in 1842 (afdrijven van het katholicisme), van zijn. vader (breuk met het
christendom).. Bij hem dan ook geen zweem van euforie over Pius IX; de vermenging van katholicisme en
revolutiee staat hem tegen. Zijn (zevendelig) werk over de Franse Revolutie is niet in de laatste plaats
gerichtt tegen de christen-socialisten Buchez en Roux, die (in hun Histoire parlementaire de la Revolution
frangaise)frangaise) Robespierre "paren" aan Jezus.
Hijj haast zich om de geschiedenis van de Franse Revolutie te schrijven, omdat de actualiteit hem dreigt
inn te halen. Overal in Italië gist en broeit het; de voormannen van het Risorgimento maken zich op om het
jukk van de gehate Oostenrijkers af te schudden. Intussen stijgt de spanning in Zwitserland; de
ultramontaansee kantons, gesterkt door hun overwinning voor Luzem (april 1845), vormen een
Sonderbund.Sonderbund. In oktober 1846 volgt revolutie in Genève, in november 1847 breekt de burgeroorlog
Tegenn de verwachting in delven de ultramontanen binnen luttele weken het onderspit; de Sonderbund
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wordtt weggevaagd. Als het bericht Rome bereikt (5 december 1847), komt het volk de straat op om de
overwinningg van de revolutie te vieren. Het gebrek aan daadkracht van de Heilige Alliantie geeft de
revolutionairenn vleugels. In januari 1848 volgt revolutie in Palermo en dan pas is Parijs aan de beurt: de
Februari-revolutiee vaagt de Juli-monarchie weg; de Tweede Republiek wordt uitgeroepen. De revolutie
slaatt over naar Milaan, Berlijn, Wenen, Boedapest en Boekarest. Michelet, in januari nog geschorst, keert
inn triomf terug aan het College de France, met Quinet aan zijn zijde; de lege stoel naast hen is voor
Mickiewicz,, die in Rome een Pools legioen opricht om mee te helpen de Oostenrijkers uit Italië te drijven.
Dee jezuïeten, almachtig onder Gregorius XVI, verliezen alle krediet onder Pius IX; er is zelfs sprake van
omm de orde maar weer op te heffen. Hun (al of niet lijdelijk) verzet tegen de hervormingspolitiek maakt hen
nogg meer gehaat- Lacordaire, weer terug in Rome, walgt van hen6; ook Montalembert zendt een brief vol
verwijtenn aan generaal Roothaan.7 De bestseller'm Italië is // Gesuita moderno van Vincenzo Gioberti, een
vooruitstrevendee priester van Piemont en voorman van de Risorgimento. De generaal is van slag,
distantieertt zich van de geschiedschrijver in zijn dienst, Crétineau-Joly8; diens afrekening met paus
Clemenss XIV, die de orde had opgeheven in 1773, valt slecht, juist nu deze gesmade paus in Italië weer
eerherstell krijgt, met name dankzij Gioberti. Als de jezuïeten uit Zwitserland worden verdreven, staat het
volkk van Rome te juichen. Een paar maanden later zijn de paters er niet meer veilig; Roothaan en zijn
naastee medewerkers duiken onder in Marseille, alleen de oude Rozaven blijft op zijn post. In deze donkere
dagenn vernietigt Crétineau-Joly in machteloze woede zijn manuscript van een groot werk over de
samenzweringg van de vrijmetselaars tegen de Kerk, geschreven in opdracht van de vorige paus.9
Maarr de jezuïeten overleven de storm en zien het tij keren. Als de paus zich uiteindelijk afwendt van de
revolutie,, zelf moet vluchten en vervolgens terugkeert in het kielzog van een Frans expeditieleger, winnen
zijj gestaag aan invloed, tot aan hun triomf met het Eerste Vaticaanse concilie (1870), als de "liberale
katholieken"" onder aanvoering van Dupanloup het onderspit delven. Aan de vooravond sterft
Montalembert,, ontgoocheld, verbitterd over de ultramontanen, die "de rechtvaardigheid en de waarheid,
dee rede en de geschiedenis opofferen aan de afgod in het Vaticaan."10 Affre wordt neergeschoten tijdens
dee Juni-opstand van 1848. Eind van hetzelfde jaar wordt Rossi op klaarlichte dag in Rome neergestoken.
Ideologischee tegenstanders van de jezuïeten worden in de ban gedaan, zoals de filosoof Rosmini, of raken
inn diskrediet, zoals Augustin Theiner, prefect van de Vaticaanse Archieven, die paus Clemens XIV poogt
tee rehabiliteren. Het wereldbeeld van de jezuïeten - zijzelf de voorhoede van de Kerk in de strijd tegen de
joodsee vrijmetselaars - wordt steeds meer het wereldbeeld van de katholieken in het algemeen.
Inn Frankrijk stichten zij al kostscholen vóór de nieuwe ft» Falloux van kracht is; deze onderwijswet
vann 1850 geeft de katholieken vrijheid van onderwijs en tegelijk grote invloed op het staatsonderwijs.11
Nett als in de Restauratie volgt er een golf van zuiveringen. Michelet verliest eerst zijn leerstoel, dan
zijnn betrekking bij de Archives Nationales. Na de staatsgreep van 's keizers neef (2-12-1851) moeten
Quinett en Eugène Sue het land uit vluchten. In de jaren vijftig zijn Kerk en Staat innig in Frankrijk, in de
jarenn zestig wordt deze goede verstandhouding doorkruist door het Risorgimento; ondanks alle
geschipperr drijft het Second Empire gestaag naar links. In 1869 wordt Émile Ollivier, in de jaren veertig
vurigg bewonderaar van Michelet12, eerste minister van het empire liberal.
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Michelett en Quinet gelden als geestelijke vaders van de Derde Republiek. Quinets leerling Jules
Ferryy voert een drastische onderwijshervorming door en verdrijft de paters en fraters uit de scholen.
Micheletss geestelijk erfgenaam Gabriel Monod neemt het op voor Dreyfus. De jezuïeten blijven
onverzoenlijkee antisemieten, tot in de 20e eeuw, maar uiteindelijk zal het virus van de revolutie ook hen
aantasten:: uit de integere jezuïet van de 19e eeuw (model Ravignan) ontspruit de progressieve jezuïet
vann de 20e (model Arrupe). Wat doet denken aan Michelet's woorden van 1843: het woord vrijheid is
zoo sterk, dat al wie het in de mond neemt, erdoor wordt aangestoken.

** *
Micheletss "oorlog tegen de jezuïeten", met als gevolg zijn breuk met het christendom, kleurt zijn latere
geschiedwerken.. Zoals gemeld zuivert hij de eerdere delen van zijn Histoire de France van roomse
smetten.. In de latere delen kiest hij openlijk partij13; de geschiedschrijver hoort een rechter te zijn. Op het
gebiedd van de godsdienstoorlogen kan niemand objectief blijven: er is geen middenweg tussen goed en
kwaad,, tussen vrijheid en inquisitie.14 Objectiviteit is een masker van hypocrieten en farizeeërs. Lezers
ontzienn door hen gruwelen te besparen bestendigt alleen maar de onderdrukking; gruwelen afzwakken,
bekendd veronderstellen of loochenen is geschiedvervalsing. De geschiedschrijver smaalt om de
fijngevoeligheidd van lieden, die /e grand siècle bewonderen; Cousin met name.15 Juist die 17e eeuw is een
ellendigee dorre periode, tussen de Renaissance en de Verlichting; alle grote mannen van die eeuw
degradeertt hij tot mieren en onderkruipsels16, met uitzondering van Galileo en Gustaaf-Adolf.17
Soms,, midden in zijn geschiedwerken, komt Michelet over zichzelf te spreken, zo ook in het zevende
deell van zijn Histoire de France (het eerste deel uit de serie na 1851). Hierin hemelt hij de pers op.
"Dee arbeider-dichter van Manchester heeft treffend gezegd: 'de Pers is de Heilige Ark!' De Parijse
revolutiess draaien allemaal om de pers. In 1793 plantte mijn vader zijn drukkerij midden in een
kerkk en ik ben er geboren. Deze diep religieuze indrukken uit mijn vroegste jeugd kwamen in 1843
weerr boven, toen mijn belaagde leerstoel me bijna werd ontnomen en mijn woord werd
aangevochtenn door een troep fanaten. Dezelfde avond nog liep ik naar de krant; de drukpers
hijgdee van de stoom; de werkplaats baadde in licht; de sublieme machine slokte papier op en
spuwdee levende gedachten uit Ik voelde God, ik klampte me vast aan dit altaar. De andere dag
wass ik overwinnaar."'8
Overwinnaar?? Als hij in het achtste deel komt te spreken over de oprichting van het College de France
(1529),, bekruipt hem de twijfel. "Drie vrienden sloegen in een tijd van diep verval een morele vonk en
onderwezenn in een tijd van tweedracht de grote vriendschap. Dit woord is heilig, antiek; hiermee duidde
hett profetisch instinct vann onze voorvaderen het Vaderland aan. Was het voor niets? Hadden we het mis?
Wass het een illusie?"19 Drie vraagzinnen achter elkaar, gevold door drie ontkenningen: "nee, niets is
uitgewist,, en het was geen vergissing. Wij blijven koppig hierin geloven."20
Tegenoverr het College de France, orgaan van de Renaissance, zet hij de starre Sorbonne; de
minachtingg voor de Universiteit, die hem heeft verstoten, klinkt erin door. Even minachtend is de
geschiedschrijverr over de gallicanen; hun verbeten strijd tegen de jezuïeten negeert hij nagenoeg.21 De
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sulpicianenn doet hij af als een juste milieu pêle.22 Zelfs de jansenisten zijn niet goed genoeg: "een
hoopp kabaal om niets".23
Ookk jezuïetenangst is ver te zoeken; regelmatig duiken de paters op in de latere delen, maar vrijwel altijd
alss bijzaak, haast nooit als hoofdzaak. Af en toe treden ze op de voorgrond: de Dertigjarige Oorlog is "hun
meesterstuk".244 De Gesü en de Propaganda vormen "het dubbele Capitool van het Rome van Ignatius".25
Dankzijj hen wordt de biechtstoel "de troon van de wereld".26 De geelogige biechtvader van de
zonnekoning,, pater ie Tellier, is "de perfectie in het kwaad", een Néron jésuite.27 Maar hij doet hen het
liefstt af als kwezels, verstrikt in hun eigen web van intriges. "De jezuïeten vervallen altijd in dezelfde fout:
hunn opzet is te ingewikkeld, hangt op zó veel breekbare draden, dat er op het laatst altijd iets mis gaat."
Zijj heersen niet over de wereld, zij bederven die alleen maar; Michelet associeert de jezuïeten steevast
mett onkruid, rotting en stank. Enkele voorbeelden: "La Varenne liet hem [de koning], tussen twee
aanvallenn van diarrhee door, de terugkeer van de jezuïeten tekenen."29 Pater Cotton, biechtvader van
Henrii IV: "dat hardnekkig onkruid, dat lage koude, onverwoestbare, stuk korstmos leek aan hem
vastgeklit."300 Pater Auger, biechtvader van Henri ill: "de potsenmaker werd koksjongen bij de jezuïeten en
doorr Loyola uit de stoofpan gevist; uit de keukenhulp maakte hij een kwezel. Wies hem zijn adem in en
stuurdee hem uit. Zijn succes was ongelooflijk; men geloofde alles wat hij zei."31 Pater d'Aubenton,
biechtvaderr van Philips V: "een oude vetzak, opgezwollen van alle kleine smerigheden, die hij in de loop
vann zijn lange carrière met de mantel der liefde had bedekt"32 De opheffing van de orde wordt met één zin
afgedaan:: "de verrotte jezuïeten verkeerden in het laatste stadium van ontbinding."33
Jezuïetenangstt

is

niet

alleen

een
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maar

ook

een

spijsverteringsprobleem.. Zo komen we op het beginpunt van Roland Barthes: Michelet mangeur d'histoire.
"Michelett compenseert zijn zwak gestel zoals een parasiet, dat wil zeggen hij nestelt zich in het hart van
dee historische substantie, voedt zich ermee, groeit erdoor én, ook al dankt hij zijn bestaan aan deze
(substantie),, overweldigt hij die in triomf."34 Als de geschiedschrijver de goede parasiet is, dan is de jezuïet
dee slechte parasiet. Zoals gemeld zijn de twee eikaars buren in de me des Postes, die oorspronkelijk rue
dess Pots heet. De goede parasiet komt tot "een soort verrassende symbiose" met de historische
substantie,, de slechte parasiet mergelt haar uit. Het lichaam wordt zó zwak, dat de parasiet niet meer
wordtt gevoed; vandaar dat de zieltogende katholieke naties van de 18e eeuw de jezuïet uitstoten.35 De
standaardmetafoorr van jezuïet is kalkoen36, voor Michelet is het drek.
Dee chocnosophes van te Corsake zien de jezuïeten als een drastisch purgeermiddel37, misschien te
drastisch.. Met deze orde dreigt de veilige barrière tussen fiction en non-fiction te worden geslecht; vandaar
datt moderne geschiedvorsers hen liever mijden, een verkapte vorm van jezuïetenangst. In dit licht is de
jezuïett een bijtend zuur, dat het object van de geschiedschrijving aantast. Elke vaste grond verdwijnt, het
duizeltt de geschiedschrijver38, die niet meer weet wat onder of boven is; een hoge toren blijkt een
bodemlozee put.39 Jezuïetenangst lijkt een moderne versie van een oerangst. Vandaar dat Michelet komt
mett voorwereldlijke monsters, zinsbegoochelingen, gevleugelde slangen40 en de angstaanjagende kerkers
vann Piranesi, waar elk perspectief zoek lijkt41; vandaar Michelets angst voor terugval in de chaos, zijn
angstt voor "het niets dat bezit neemt van de wereld" 42
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Ditt boek gaat over dit "niets", over een orde die niet bestaat, sterker nog, waar (in Frankrijk rond
1840)) niemand iets over mag zeggen, waar niemand de naam van mag uitspreken. Als dit taboe toch
wordtt doorbroken, roepen de jezuïeten eerst wij bestaan niet, vervolgens wij hebben recht van bestaan,
waaropp deze (niet bestaande) orde zichzelf opheft, of liever gezegd net doet alsof die zichzelf opheft. "De
jezuïetenkwestiee verdween zonder dat de jezuïeten verdwenen."43

