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Tussen filologie en polemiek
Het jodendom in publicaties van Leuvense theologen 
in de negentiende eeuw

Over de houding van de Belgische katholieke intelligentsia tegen-
over het jodendom in de eerste helft van de negentiende eeuw is zeer 
weinig concreet materiaal voorhanden. Welke opvattingen huldigden 
katholieke intellectuelen over de kleine groep joden in hun samenle-
ving? Bevatte hun representatie van het jodendom aanzetten tot een 
ideologische legitimatie van eventuele anti-joodse sentimenten? Voor 
deze bijdrage heb ik die vraag gesteld ten aanzien van de professoren 
van de theologische faculteit te Leuven, die in de loop van de negen-
tiende eeuw uitgroeide tot een internationaal opleidingsinstituut, waar 
een klerikale elite werd gevormd die in de katholieke wereld een niet te 
miskennen invloed uitoefende.1

Natuurlijk hielden de Leuvense theologen zich uitvoerig bezig met 
de bijbelse geschiedenis van het joodse volk en met de confrontatie tus-
sen jodendom en beginnend christendom die in het Nieuwe Testament 
tot uitdrukking komt. Toch leek het aangewezen niet zozeer aandacht 
te besteden aan die bijbelse studies, maar veeleer de opvattingen van de 
Leuvense theologen over het postbijbelse jodendom na te gaan. Het 
resultaat van die opzoekingen in honderden publicaties was verbazend 
beperkt: het blijkt dat de Leuvense theologen zich nauwelijks met de 
geschiedenis van het jodendom hebben beziggehouden.2 Slechts twee 
publicaties handelden expliciet over het nabijbelse jodendom. Ze date-
ren van in het begin van de jaren 1840 en zijn geschreven door twee 
van de meest gerenommeerde professoren van de negentiende-eeuwse 
Leuvense faculteit, namelijk Jan Theodoor Beelen (1807-1884), pro-
fessor in de bijbelexegese van 1836 tot 1875,3 en Jean-Baptiste Malou 
(1809-1864), titularis van de leerstoel dogmatische theologie van 1837 
tot in 1848, toen hij tot bisschop van Brugge werd benoemd.4 De twee 
publicaties zijn van zeer ongelijke kwaliteit en van bijna tegengestelde 
strekking, maar dat belet niet dat ze een goed idee geven van de manier 
waarop katholieke theologen in de eerste helft van de negentiende 
eeuw tegen het jodendom aankeken.
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bv. ontbreken verwijzin-
gen naar het postbijbelse 
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studie over figuur en werk 
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p. 357-364; verder: Kenis, 
The Louvain Faculty of 
Theology, p. 155-162.
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1. jan theodoor beelen en de rabbijnse literatuur

De Amsterdammer Jan Theodoor Beelen werd in 1837 als hoogleraar 
in Leuven benoemd. Onmiddellijk begon hij zich, naast zijn colleges 
bijbelexegese, toe te leggen op een intensief onderricht in de oosterse 
talen: Hebreeuws, Aramees, Syrisch en Arabisch. Hij geldt dan ook 
als de grondlegger van de Leuvense oriëntalistische school, die in 
de negentiende eeuw vooral op het gebied van de Syrische letter-
kunde belangrijke prestaties leverde.5 Voor de studie van het nabijbelse 
Hebreeuws en het Aramees stelde Beelen een omvangrijk tekstboek 
samen, zijn eerste belangrijke publicatie. Het boek was getiteld Abne 
Hefez. Chrestomathia Rabbinica et Chaldaica cum notis grammaticis, his-
toricis, theologicis, glossario et lexico abbreviaturarum, quae in Hebraeorum 
scriptis passim occurrunt en werd in de jaren 1841-1843 in Leuven gepu-
bliceerd. In de introductie gaf Beelen de doelstelling van de publicatie 
weer. Hij meende dat het niet volstond de theologiestudenten alleen 
de bijbelse talen aan te leren, maar vond het ook noodzakelijk hen in 
te leiden in de uitgebreide nabijbelse joodse literatuur. Kennis van 
de rabbijnse en Aramese literatuur was niet alleen noodzakelijk voor 
bijvoorbeeld de bijbelse archeologie, maar ook voor de dogmatische 
theologie. Dat oogmerk had mede zijn keuze van teksten bepaald. 
Onmiddellijk voegde Beelen daar een belangrijke specificatie aan toe. 
Hij stelde uitdrukkelijk dat hij bij de selectie van teksten alleen uit 
zekere bronnen had geput, om te vermijden dat hij teksten zou citeren 
die door de joden niet als authentiek joods werden erkend, een werk-
wijze die in het verleden door christelijke auteurs (overigens niet altijd 
met bonafide motieven) was toegepast.6

Beelens bloemlezing bestond uit drie boekdelen. Het eerste bevatte 
excerpten uit de Midrasj, de Targoems, de Talmoed en de Zohar, en 
uit de werken van joodse grammatici, historici, lexicografen en filo-
sofen; het tweede deel bevatte verklarende noten van grammaticale, 
historische en theologische aard, het derde bestond uit een verklarende 
woordenlijst en een lijst met afkortingen. Vooral dat laatste “lexicon 
abbreviaturarum” was bijzonder waardevol: het was de in die tijd meest 
volledige lijst met afkortingen die in de rabbijnse literatuur werden 
gebruikt.

Beelen verwierf met zijn Chrestomathia Rabbinica et Chaldaica 
internationale bekendheid. De Franse bijbelgeleerde Paul Drach (1791-
1865), een rabbijn die tot het katholicisme was overgegaan, noemde 
in zijn hoofdwerk, De l’Harmonie entre l’Église et la Synagogue (1844), 
de bloemlezing van Beelen de beste die op dat ogenblik beschikbaar 
was.7 Ook in joodse kringen waardeerde men het werk omdat het  
hoofdzakelijk op originele joodse bronnen was gebaseerd en slechts 
in geringe mate een beroep deed op oudere christelijke bloemlezin-

5 Met dit onderwijs lever-
de Beelen werkelijk pio-
nierswerk. Aangezien 
men in Leuven niet in 
staat was teksten in al die 
talen te drukken, kocht 
hij in 1851 in Leipzig een 
complete verzameling 
Hebreeuwse, Syrische, 
Arabische, Samaritaanse 
en Ethiopische karakters 
en begon zelf met het 
zetwerk. Volgens Lamy 
stelde Beelen zodoende 
een Syrische grammatica 
samen, die onvoltooid is 
gebleven. Lamy, ‘Notice’, 
p. CXXX-CXXXI.

6 “Omnia autem ex certis 
fontibus hausimus, ca-
ventes, ne talia scripta 
laudaremus, quae a 
Judaeis, tamquam suae 
genti supposita, possent  
repelli; quod a Raymun-
do Martino, et, qui hunc 
mala fide exscripsit, 
Galatino, nonnumquam 
factum severe carpit 
Gaulminus...”, Beelen, 
Chrestomathia, p. IV.

7 Drach, De l’Harmonie 
entre l’Église et la Syna-
gogue, dl. 1, p. XXIV. 
Drach voegde eraan toe: 
“Malheureusement M. 
Beelen n’a pas donné la 
version des textes dont 
beaucoup, surtout ceux 
de la seconde partie, y 
compris l’appendice, 
seront de l’hébreu pour 
plus d’un professeur 
d’hébreu, nous voulons 
dire inexplicables”.
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gen.8 In de katholieke wereld was de reactie op de publicatie zeer 
positief. Daarbij werd uiteraard de nadruk gelegd op de waarde van 
het werk voor de studie van de Hebreeuwse literatuur.9 Zo stelde een 
recensent in de invloedrijke Tübinger Theologische Quartalschrift dat 
Beelens grammaticale opmerkingen van die kwaliteit waren dat ze voor 
hebraïsten het gebruik van een rabbijnse grammatica vrijwel overbodig 
maakten. Tevens wees de recensent op het belang van het werk voor de 
christelijke theologie, in het bijzonder voor de exegese van het Oude 
en het Nieuwe Testament.10

Die theologische bruikbaarheid van de Chrestomathia was gezien 
de doelgroep van de publicatie begrijpelijk en door Beelen ook zo 
gewild. Dat ze echter dubbelzinnig kon worden aangewend, blijkt uit 
een anonieme recensie, verschenen in het Luikse Journal historique 
et littéraire.11 De auteur van die recensie was theologieprofessor Jean-
Baptiste Malou, Beelens collega te Leuven. Ook Malou wees op de 
betekenis van het werk op filologisch vlak. Het zou wel eens kunnen, 
stelde hij, dat de Chrestomathia het eerste wetenschappelijke boek over 
theologische en historische kwesties is dat sinds een eeuw in België met 
oosterse karakters is gedrukt. Voor het overige toonde Malou hoofd-
zakelijk een zeer specifieke belangstelling voor het theologische nut 
van de bloemlezing. Hij wees voornamelijk op passages die katholieke 
theologen nieuwe argumenten konden verschaffen in de discussies 
waarin ze verwikkeld waren. Hij vermeldde onder meer dat de leer van 
de erfzonde reeds in de synagoge gekend was en vond in de rabbijnse 
literatuur indicaties betreffende theologische kwesties als de noodzaak 
van de genade. Tevens meende Malou in de joodse geschriften beves-
tigingen te vinden van het primaatschap van de paus, de typologische 
verklaring van het Oude Testament, het bestaan van het vagevuur en de 
transsubstantiatie. Hij wees op het joodse gebruik van het vermengen 
van water en wijn, op talmoedische rituele voorschriften inzake het 
braden van het paaslam in de vorm van een kruis enzovoort.

Uit die voorbeelden blijkt duidelijk dat Malou in de joodse geschrif-
ten in eerste instantie zocht naar argumenten die de katholieke theolo-
gie van dienst konden zijn in haar actuele polemieken, met name tegen 
de protestanten. Door in de oudste documenten van de joodse religie 
of bij joodse auteurs die het christendom helemaal niet gunstig gezind 
waren, doctrines aan te wijzen die met de katholieke leer overeenstem-
den, kon worden aangetoond dat de katholieke kerk die leerstellingen 
niet zelf had uitgevonden, zoals haar tegenstanders beweerden, maar 
integendeel teruggreep op tradities die door onverdachte getuigen 
werden bevestigd.12

Het hoeft nauwelijks gezegd dat dit soort christelijke interpretaties 
van joodse teksten hoogst discutabel was. Die benadering, waarbij tek-
sten geselecteerd en geïnterpreteerd werden met het oog op hun apo-

8 Zie Br[oydé], ‘Beelen’; 
kort overgenomen door 
Markon, ‘Beelen’. Broydé 
vermeldt het beperkte 
gebruik van Plantavitius’ 
Florilegium Rabbinicum 
en van Bixtorf. In feite 
baseerde Beelen zich, 
zoals hij zelf aangaf (dl. 
2, p. 3, n. 1), vooral in de 
eerste twee hoofdstukken 
uitvoerig op Plantavitius’ 
bloemlezing; ook in zijn 
commentaar volgde hij 
hem vaak.

9 Aldus in een anonieme 
recensie in het Journal de 
Bruxelles, overgenomen 
in de Revue catholique, 1 
(1843-44), p. 96-97.

10 Niet gesigneerde 
recensie in Theologische 
Quartalschrift, 24 (1842), 
p. 150-154 (over dln. 1-2).

11 Journal historique et 
littéraire, 8 (1841-42), p. 
265-268 (over dln. 1-2); 
10 (1843-44), p. 138-139 
(over dl. 3).

12 “Les croyances que l’on 
puise à cette source pour 
les opposer au protes-
tantisme, ne peuvent 
être suspects à personne; 
car il est impossible que 
l’Église catholique ait 
inventé, comme le souti-
ennent nos adversaires, 
des points de doctrine 
dont les vestiges (sinon 
l’identité) se trouvent 
parmi les monuments 
les plus anciens de la 
religion juive, et sous la 
plume d’écrivains, qui 
professent la plus grande 
aversion pour le christia-
nisme”, Journal historique 
et littéraire, 10 (1843-44), 
p. 138.
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logetische bruikbaarheid, was toonaangevend bij de christelijke auteurs 
die in de negentiende eeuw de studie van het judaïsme heropnamen.13 
In hoeverre die apologetische intentie ook bij Beelen meespeelde, is de 
vraag. Bekijkt men de Chrestomathia in haar geheel, dan is het duidelijk 
dat Beelen in de eerste plaats in filologische kwesties was geïnteres-
seerd - die belangstelling bepaalde trouwens heel zijn exegetische 
werk. Voor het overige ligt het voor de hand dat hij, aangezien hij zich 
richtte tot studenten in de katholieke theologie, ook teksten opnam die 
relevant waren voor theologische kwesties. In de regel beperkte hij zich 
ertoe daarbij de gangbare katholieke commentaar weer te geven. Uit 
zijn geciteerde inleidende bemerking over onterechte toewijzingen van 
bepaalde teksten aan joodse bronnen blijkt veeleer een terughoudend-
heid om die teksten in actuele theologische discussies aan te wenden.

Malou daarentegen had ten aanzien van dat soort interpretaties 
minder scrupules. Voor hem was kennis van de joodse geschriften op 
basis van de originele documenten vooral van nut om doeltreffend op 
de aanvallen van de joden te repliceren. Voor katholieke theologen, 
beweerde hij aan het begin van zijn recensie, was kennis van de joodse 
taal en letterkunde noodzakelijk om de joden met hun eigen wapens te 
verslaan.14

2. jean-baptiste malou over de damascus-affaire

Een treffende illustratie van die polemische ingesteldheid vinden we in 
een andere niet gesigneerde publicatie van Malou. Dit keer handelde 
hij niet over een academisch onderwerp, maar over een kwestie die de 
internationale publieke opinie in het begin van de jaren 1840 beroerde, 
namelijk de zogenoemde Damascus-affaire
 De Damascus-affaire was een van de eerste signalen van het groei-
ende antisemitisme in de negentiende eeuw.15 Het incident had 
internationaal veel weerklank omdat het in diplomatiek opzicht de 
mogendheden tegen elkaar plaatste op een ogenblik dat de politieke 
situatie in het oostelijke Middellandse-Zeegebied gespannen was. De 
feiten kunnen als volgt worden geresumeerd. Op 5 februari 1840 was 
in Damascus de Italiaanse kapucijner pater Tommaso samen met zijn 
knecht verdwenen. Spoedig werd door de kapucijnen het gerucht ver-
spreid dat de joden van Damascus Tommaso en zijn knecht vermoord 
hadden, met de bedoeling het bloed van de slachtoffers te gebruiken 
om het te vermengen in de mazzot van hun paasmaal. Onmiddellijk 
werd een onderzoek naar die beschuldiging van rituele moord ingezet. 
In Syrië, dat toen onder het bewind van Mohammed Ali, onderkoning 
van Egypte, stond, genoten katholieken Franse bescherming, zodat het 
onderzoek onder de verantwoordelijkheid van de Franse consul viel. 

13 Zie het oordeel van 
Moore, ‘Christian 
Writers on Judaism’,  
p. 221-222: “The apologe-
tic selections were con-
fined to certain topics 
of Christian doctrine; a 
delectus of quotations 
made for a polemic 
purpose is the last kind 
of a source to which a 
historian would go to get 
a just notion of what a 
religion really was to its 
adherents”.

14 Malou verwees naar het 
decreet van het concilie 
van Vienne (1311-1312), 
“dans lequel il fut statué 
que dans toutes les 
universités catholiques 
du monde il y auroit 
désormais une chaire 
de langue hébraïque et 
arabe. La nécessité où 
l’on fut de combattre les 
Juifs par leurs propres 
armes, l’invasion des 
Maures en Espagne, les 
croisades, furent autant 
de stimulants à ces étu-
des, qui trouvoient dans 
les circonstances du jour 
une application des plus 
utiles”, Journal historique 
et littéraire, 8 (1841-42), 
p. 265.

15 Het standaardwerk 
ter zake is Frankel, 
The Damascus Affair. 
Recentelijk werd het 
incident uitvoerig 
beschreven door 
Florence, Blood Libel.

trajecta 1-2006.indb   52 3/05/2006   16:12:55



53het jodendom en leuvense theologen in de 19de eeuw

Die laatste, graaf de Ratti-Menton, leidde het onderzoek in samenwer-
king met Sherif Padia, gouverneur-generaal van Damascus, en dat in 
de overtuiging dat de beschuldiging tegen de joden gegrond was. De 
verhoren werden op barbaarse wijze gevoerd: zeven joden werden van 
de moord beschuldigd en gemarteld om bekentenissen af te leggen. 
Twee van hen bezweken onder de folteringen, één bekeerde zich tot de 
Islam, de anderen legden ‘bekentenissen’ af. Daarop werden verschei-
dene joodse notabelen van Damascus gearresteerd. Een van hen was 
echter een Oostenrijkse staatsburger, en de Oostenrijkse consul wei-
gerde hem uit te leveren. Meteen werd de kwestie een internationaal 
diplomatiek probleem. Niet alleen Oostenrijk, maar ook Engeland en 
de Verenigde Staten intervenieerden ten gunste van de aangeklaagden. 
Ondertussen hadden de autoriteiten te Damascus, die de schuld van de 
joden bewezen achtten, een zestigtal joodse kinderen gegijzeld om hun 
moeders ertoe te dwingen de plaats kenbaar te maken waar het bloed 
van de slachtoffers werd bewaard.

Het is begrijpelijk dat die affaire in de joodse wereld de grootste 
bezorgdheid wekte. Onmiddellijk namen oosterse joden initiatieven 
om aan de gruwelen een einde te stellen. Mede door een interventie van 
de Oostenrijkse consul werden de folteringen op 25 april 1840 stopge-
zet. Het onderzoek zelf werd echter voortgezet, wat invloedrijke joden 
als de gebroeders Rothschild ertoe aanzette demarches ten gunste van 
de joden te ondernemen, onder meer bij kanselier Metternich en bij 
de Franse regering. Ten slotte werd op 3 mei 1840 een instructie naar 

1. (links) De Leuvense 
hoogleraar van Neder-
landse afkomst Jan 
Theodoor Beelen (1807-
1884), met een boekrol-
letje in de hand. Daarop 
staat de Hebreeuwse titel 
van zijn werk, Abne Hefez, 
een publicatie van joodse 
bronnen. 
Litho van P.J. Colleye 
naar een tekening van L.J. 
Van Pethegem, 1850.
[Leuven, K.U.Leuven, 
Centrale bibiliotheek]

2. (rechts) Jean-Baptiste 
Maulou (1809-1864), 
hoogleraar in Leuven en 
vanaf 1848 bisschop van 
Brugge. Voor hem was de 
kennis van de joodse taal 
en letterkunde noodzake-
lijk op doeltreffend op de 
aanvallen van de joden te 
antwoorden. 
Litho naar een schilderij 
van Charles Baugnut,  
ca. 1850.
[Leuven, K.U.Leuven, 
Centrale bibiliotheek]
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Damascus gezonden om de joden verder tegen geweld te beschermen. 
Een joodse delegatie, onder leiding van Moses Montefiori en Adolphe 
Crémieux, kon Mohammed Ali ertoe bewegen de vrijlating van de 
gevangenen te verordenen. Op 6 september kwamen zij vrij. Korte 
tijd later bewerkte Montefiori dat de Turkse sultan Abdül-Medjid een 
ferman uitvaardigde om de joden tegen beschuldigingen van rituele 
moord te beschermen.16

Vooral in Frankrijk had de Damascus-affaire in de publieke opinie 
veel opschudding veroorzaakt. Daarbij werd duidelijk dat, zodra 
nationalistische sentimenten aan bod kwamen, begrip tegenover de 
joden, die zich in die periode van emancipatie vrij sterk in de West-
Europese samenleving hadden geïntegreerd, als sneeuw voor de zon 
verdween. Slechts twee Parijse tijdschriften namen het voor de joden op:  
Le Journal des Débats, dat de positie van de Rothschilds verdedigde, 
en L’Espérance, uit protestantse solidariteit. In alle andere tijdschriften, 
en met name in katholieke bladen als L’Univers, kwam het anti-joodse 
vooroordeel terug aan de oppervlakte.

In joodse kringen versterkte de Damascus-affaire de overtuiging van 
de noodzaak tot internationale samenwerking en solidariteit.17 In 1860 
zou ze leiden tot de oprichting van de Alliance Israélite Universelle. 
Voor het overige verwekte de kwestie buiten Frankrijk bij heel wat 
Europeanen, ook christenen, een reactie van verbijstering en ongeloof: 
hoe was het mogelijk dat uitgerekend in het verlichte Frankrijk der-
gelijke obscurantistische verzinsels nog ernstig werden genomen? In 
die zin ging onder meer de betekenisvolle commentaar van Heinrich 
Heine, de gedoopte jood, die geen begrip kon opbrengen voor de 
terugval van Frankrijk in zulke polemieken en die ervan overtuigd was 
dat de heropleving van dergelijke legenden in Duitsland, met zijn wijd 
verspreide historische kennis, onmogelijk was.18

Ook in België zorgde de Damascus-affaire voor opschudding in de 
pers. De Belgische partijkeuze kwam grotendeels met de Franse over-
een.19 Een opgemerkte interventie verscheen in het reeds genoemde 
Journal historique et littéraire, een invloedrijk katholiek tijdschrift, dat 
geleid werd door de Luikse journalist Pierre Kersten (1789-1865).

In juni 1840 publiceerde Jean-Baptiste Malou in het Journal historique 
een korte, niet gesigneerde commentaar op de Damascus-affaire.20 De 
aanleiding voor het artikel was een brief van de Frans-joodse geleerde 
Joseph Salvador (1796-1873), gedateerd 10 mei 1840, die in het Journal 
des Débats was gepubliceerd.21 In die stellingname wees Salvador op de 
absurditeit van de beschuldiging van rituele moord die in Damascus 
tegen de joden was gericht. Om het onzinnige van de aanklacht duide-
lijk te maken, herinnerde Salvador de christenen aan hun eigen geschie-
denis. De insinuaties die nu tegen de joodse wet en gebruiken werden 
gericht, verschilden niet van de al even absurde beschuldigingen die in 

16 Wat niet belette dat de 
beschuldigingen later 
in de negentiende eeuw 
terugkeerden. Zie bv. 
Barnai, ‘“Blood Libels”’.

17 Naast de Damascus-
affaire worden in dit ver- 
band doorgaans twee 
andere incidenten ver- 
meld, nl. de zaak-Morta-
ra (1858) en de Dreyfus-
affaire (1894-1906). Zie  
bv., met verwijzing naar  
België, het korte over-
zicht van Dequeker, Jo- 
den en christenen, p. 33-35.

18 Heines bericht is opge-
nomen in de bundel 
Lutetia, geciteerd in 
Stemberger (ed.), De 
Bijbel en het Christendom, 
p. 147-148. Hier (p. 146- 
147) vindt men ook een  
excerpt over de Damas- 
cus-affaire uit De Tal-
moedjood van de antise-
mitische exegeet August 
Rohling (1871).

19 Frankel, The Damascus 
Affair, p. 77, 78; verder 
197-200. Frankel ver- 
meldt alleen enkele 
reacties in twee Belgische 
periodieken, nl. de Cour- 
rier de la Meuse en het 
liberaal-katholieke Jour- 
nal des Flandres (ten 
onrechte als “liberal” 
bestempeld). Voor de 
reacties in Nederland 
baseert hij zich op Steen-
wijk, ‘De Damascus-
affaire’.

20 [Malou], ‘Massacre du 
R.P. Thomas à Damas’.

21 Journal des Débats, 
12 mei 1840. Malou 
citeerde de brief volledig 
in [Malou], ‘Massacre du 
R.P. Thomas à Damas’,  
p. 72-73. Zie ook Fran-
kel, The Damascus Affair, 
p. 278 (en het gehele 
hoofdstuk 10, p. 257-283, 
dat “The religious pole-
mics” behandelt).
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de oudheid door de heidenen tegen de eerste christenen waren geuit. 
Salvador citeerde uit de geschriften van de christelijke apologeten 
uit de tweede eeuw zoals Athenagoras, Theophilus van Antiochië en 
Minucius Felix, die het christelijke geloof dienden te verdedigen, niet 
alleen tegen verdenkingen van atheïsme en incest, maar ook tegen de 
beschuldiging van ritueel kannibalisme (samenhangend met de chris-
telijke viering van de eucharistische maaltijd). Salvador herinnerde met 
die verwijzing aan het feit dat dergelijke beschuldigingen van alle tijden 
waren. Hij sprak de hoop uit dat die ontsporingen in de moderne tijd 
geen kans meer zouden krijgen om zich te verspreiden.

Malou vatte Salvadors gelijkstelling van de beschuldigingen tegen 
het jodendom en het christendom op als een uitdaging aan het adres 
van de christenen. Zijn repliek was dat er geen enkele gelijkenis 
bestond tussen de vroegere beschuldigingen tegen de christenen en 
de actuele beschuldigingen tegen de joden. De christenen hadden er 
weinig moeite mee om op basis van hun leer aan te tonen dat de hei-
dense beschuldigingen geen steek hielden. De vraag was echter of ook 
de joden dat konden: was het integendeel niet mogelijk dat de joden 
met een beroep op de joodse traditie, de Talmoed, misdaden zoals ritu-
ele moord begingen? Salvador wees die vraag als absurd van de hand. 
Malou daarentegen meende dat dergelijke voorschriften wel degelijk in 
de joodse traditie voorkwamen. Om dat aan te tonen nam hij een lijst 
van negen talmoedische voorschriften tegen de christenen over uit de 
Bibliotheca sancta, een werk van de zestiende-eeuwse Italiaanse monnik 
Sixtus van Siena (1520-1569).22 De citaten logen er niet om: de joden 
werd erin opgedragen driemaal daags de christenen te vervloeken, God 
te bidden hen uit te roeien, zich van hun bezittingen meester te maken, 
hen als dieren te behandelen, hun cultusplaatsen te vernietigen en hun 
evangelies te verbranden. Malous conclusie luidde: als de joden die in 
Damascus zijn beschuldigd inderdaad de hun toegeschreven misdaden 
hebben gepleegd, dan hebben zij alleen maar gehandeld conform de 
voorschriften van hun leraren; dan hebben zij met andere woorden 
gehoorzaamd aan de Talmoed.

Daarmee eindigde Malou zijn eerste bijdrage over de Damascus-
affaire in het Journal historique. In het decembernummer van 1840 - 
toen de Damascus-affaire al was afgelopen - kwam hij op de principiële 
kwestie terug in een zeer uitvoerig artikel, waarin hij de kwade wil van 
de joden tegenover de christenen contrasteerde met de welwillendheid 
van de christenen tegenover de joden. Het eerste deel van het artikel 
belichtte de “Doctrine des juifs sur le mal qu’ils peuvent faire aux chré-
tiens”.23 Malou meldde dat de talmoedische voorschriften die hij in 
zijn eerste artikel had geciteerd, bij sommige lezers zo extreem waren 
overgekomen, dat die vermoedden dat er gewild of ongewild onnauw-
keurigheden waren ingeslopen. Daarom ging hij nu grondiger op de 

22 Bibliotheca sancta ex 
praecipuis catholicae 
Ecclesiae auctoribus col-
lectis (Venetië, 1566). 
Malou citeert uit de 
uitgave van Parijs, 1610, 
p. 124. Het werk bevatte, 
naast een inhoudsover-
zicht van de Talmoed, 
een “index errorum” die 
in de Talmoed te vinden 
waren. Malou vertaalde 
9 van de 10 dwalingen 
“adversus charitatem et  
humanitatem”. De refe- 
renties van Sixtus verwe- 
zen louter naar de res-
pectieve delen en trakta-
ten van de Talmoed.

23 [Malou], ‘Doctrine 
des juifs’. Het tweede 
onderdeel van het artikel 
verscheen in januari 1841. 
Ook deze bijdragen 
waren niet gesigneerd.
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zaak in. Hij citeerde een aaneenschakeling van passages uit rabbijnse 
geschriften, die alle zijn stelling ondersteunden dat de joden in hun 
eigen traditie haat tegen de christenen kregen voorgeschreven. Malou 
voegde eraan toe dat hij al zijn citaten had laten controleren door “des 
personnes versées dans les langues orientales”.

Uit Malous briefwisseling met Kersten weten wij dat hij met die 
personen, onderlegd in oosterse talen, verwees naar zijn collega 
Beelen. Toen hij zijn artikel aan Kersten toestuurde, meldde hij dat hij 
van Beelens diensten gebruik had gemaakt. Hij voegde eraan toe: had 
ik moeten wachten tot Beelen zijn opzoekingen in de Talmoed had 
beëindigd, dan zou het me nog jaren hebben gekost. Daarom heb ik 
mij gebaseerd op “des moyens plus expéditifs” en mijn collega alleen 
gevraagd mij teksten en vertalingen te bezorgen die mijn argumenten 
konden staven.24 Welke die efficiëntere middelen waren, wordt dui-
delijk uit de verwijzingen die Malou verder in zijn artikel aangaf. Het 
overgrote deel van zijn citaten was genomen uit het beruchte werk 
Entdecktes Judentum van Johann Andreas Eisenmenger (1654-1704). In 
dat extreem anti-joodse werk, dat dateerde van het begin van de acht-
tiende eeuw, werden alle beschuldigingen tegen het jodendom naar 
boven gehaald, inclusief rituele moord en bronnenvergiftiging, en dat 
gestoffeerd met talrijke, vaak foutieve of opzettelijk vervormde citaten 
uit de Talmoed.25

Malou vatte zijn standpunt over het jodendom samen in de stelling 
“que chaque fois que les juifs assassinent un chrétien par haine reli-
gieuse, ils obéissent aux préceptes de leurs docteurs”.26 Na een aantal 
getuigenissen uit de eerste eeuwen van onze tijdrekening (Paulus, 
Justinus Martyr, Origenes, Ambrosius van Milaan) haalde hij uit 
latere geschriften citaten aan die bevestigden dat het de joden voor-
geschreven was hun broeders die christen waren geworden te doden, 
dat zij christenen niet van de dood mochten redden en dat het hun 
zelfs geboden was christenen te doden, alleen al wegens het feit dat zij 
christen waren.27

Tegenover deze getuigenissen van de haat van de joden tegen de 
christenen plaatste Malou vervolgens - het tweede deel van de titel - de 
“doctrine des chrétiens sur le bien qu’ils sont tenus de faire aux juifs”. 
Ook hier verzamelde hij talrijke historische argumenten ter adstructie 
van een tegengestelde these: “chaque fois que les chrétiens ont causé 
injustement, arbitrairement, par autorité privée, quelque mal aux juifs, 
ils ont violé les doctrines de leur Église et de leurs pasteurs”.28 Malou 
erkende dat christenen in het verleden joden vervolgd en vermoord 
hadden, maar daarmee handelden zij in strijd met hun eigen principes. 
Bovendien waren die ontsporingen meestal door provocaties van de 
joden zelf uitgelokt. In zijn overzicht van de kerkgeschiedenis gaf hij 
dan een uitvoerige lijst van maatregelen vanwege de kerkelijke hiërar-

24 “Vous trouverez ci joint 
le premier article sur les 
Juifs. Si j’avais attendu 
que Mr. Beelen eut ter-
miné ses recherches dans 
le Talmud, j’en aurais eu 
encore pour quelques 
années: j’ai donc recouru 
à des moyens plus expé- 
ditifs, et mon cher collè-
gue a bien voulu repasser 
les traductions et les  
textes, afin que tous les  
arguments fussent fon-
dés”. Papiers Kersten, 
inv.nr. 15 (1840): brief 
Malou aan Kersten, 24 
okt. (?) 1840.

25 Moore typeert Eisen-
mengers werk als “a 
malignant book, if ever  
there was one” (‘Christ-
ian Writers on Judaism’, 
p. 213). In 1893 werd 
het boek ‘zeitgemäß 
überarbeitet’ te Dresden 
door ene Franz Xaver 
Schieferl heruitgegeven. 
Verder verwees Malou 
naar de Bibliotheca magna 
rabbinica van Giulio Bar-
tolocci (Rome, 1675-83).

26 [Malou], ‘Doctrine des 
juifs’, p. 445.

27 In een brief van 21 
maart 1841 had Malou 
aan Kersten nog gesug-
gereerd de namen van 
door joden vermoorde 
kinderen te vermelden. 
“S’il en est temps encore, 
vous pourriez placer en 
note à l’endroit où je 
termine les preuves des 
provocations des Juifs, 
la remarque suivante: 
‘L’Église honore comme 
martyrs plusieurs enfants 
victimes de la cruauté 
des juifs; Le 24 Mars S. 
Simon, enfant de 2 ans 
à Trente; le 17 Avril, S. 
Werner, à Mammesach; 
le 12 Juillet, S. André; le 
17 Août, Hugues, enfant 
de 11 ans à Lincoln’”, 
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chie, die alle gericht waren op de bescherming van de joden tegen acties 
die mede door hun wangedrag waren veroorzaakt. Hoewel Malou in 
die kwesties meer op zijn eigen uitgebreide kennis van de christelijke 
traditie kon teruggrijpen, baseerde hij zich ook dit keer grotendeels op 
één historisch werk, namelijk de monumentale Histoire des juifs van de 
protestantse kerkhistoricus Jacques Basnage (1653-1723), gepubliceerd 
in 1707.29 Merkwaardig is trouwens de manier waarop Malou dat 
werk als het ware als een ‘argument’ in zijn uiteenzetting hanteerde. 
Wanneer Basnage begrip opbracht voor anti-joodse maatregelen 
vanwege de overheid, citeerde Malou die opvatting, met de uitdruk-
kelijke vermelding dat Basnage over het algemeen de joden gunstig 
gezind was en dat zijn werk zelfs door joden werd geapprecieerd.30 
Was Basnage daarentegen kritisch tegenover anti-joodse acties van 
christelijke kant, dan betwijfelde Malou diens goede trouw en onpar-
tijdigheid.31 Omgekeerd besteedde Malou bijzondere aandacht aan 
passages waarin Basnage de kerk in een gunstig daglicht plaatste. Dat 
was met name het geval bij de zeer positieve beoordeling van de pau-
sen. De protestant Basnage, deze “ennemi déclaré des papes”, noemde 
verscheidene pausen de meest actieve beschermers van de joden; op 
dat punt liet Malou niet na het grote gezag van Basnages getuigenis 
te onderstrepen.32 Malous besluit uit de vergelijking van joden en 
christenen was duidelijk: “l’esprit de la synagogue et celui de l’Église 
catholique sont diamétralement opposés”.33 Aan de ene kant hitsten 
de Talmoed en zijn leraren de joden op tot haat en moord op de chris-
tenen. Aan de andere kant gebood de kerk aan de christenen het leven 
en de bezittingen van de joden te beschermen.

Tot besluit van zijn artikel plaatste Malou twee gebeden tegenover 
elkaar, waarin joden en christenen hun onderlinge verhouding naar zijn 
oordeel het meest getrouw weergaven. Aan de joodse kant citeerde hij 
een vervloekingsformule, waarin God gesmeekt wordt alle ongelovigen 
(en in casu: de christenen) te vernietigen. Bij nader inzien blijkt dat een 
versie te zijn van de bekende twaalfde beracha uit Shemoné Esré, het 
achttiengebed, namelijk de zegenspreuk gericht tegen de ketters (birkat 
ha-miniem).34 Tegenover die joodse vervloeking plaatste Malou het al 
even bekende katholieke gebed Pro perfidis Iudaeis, dat christenen in de 

Papiers Kersten, inv.nr. 
16 (1841): brief Malou 
aan Kersten, 21 maart 
1841. Uiteindelijk nam 
Kersten die verwijzing 
naar aloude legendes van 
rituele kindermoorden 
niet in het artikel op.

28.[Malou], ‘Doctrine des 
juifs’, p. 587.

29 Zie de positieve beoor-
deling van het werk in 
Boon, Hebreeuws reveil, 
p. 115-121 (“een school-
voorbeeld van populair-
wetenschappelijk werk 
in de beste zin van het 
woord [...] uniek in z’n 
soort te noemen, niet 
alleen voor de tijd waarin 
het boek ontstond, maar 
ook voor een lange peri-
ode daarna”, p. 118-119).

30 Zie bv. [Malou], 
‘Doctrine des juifs’,  
p. 458, 588. Volgens 
Malou was Basnage 
“aussi favorable qu’il faut 
l’être aux juifs” (p. 587).

31 Zie bv. [Malou], ‘Doc-
trine des juifs’, p. 589.

32 Zie vooral [Malou], 
‘Doctrine des juifs’,  
p. 600-601.

33 Ibid., p. 602.
34 Malou identificeert het 

gebed niet als zodanig. 
Hij vermeldt dat de for- 
mule te vinden is in de 
Synagoga Judaica van 
Johannes Buxtorf (ed. 
Basel, 1641, p. 161) en in 
de Theologiae Judaicae 
principia sublesta van 
August Pfeiffer (niet: 
“Pleiffer”, Leipzig, 1687,  
p. 207) en voegt eraan 
toe: “Buxtorf assure 
l’avoir lue dans les vieilles 
éditions polonaises, et ne 
plus la trouver dans les  
éditions récentes, parce 
qu’on l’a retranchée de  
crainte d’encourir l’indig- 
nation des magistrats 
civils” ([Malou], ‘Doc-

trine des juifs’, p. 604-
605). De twaalfde beracha 
is ook door Beelen in de 
Chrestomathia opgeno-
men (dl. 2, p. 216-217). 
Beelen beperkt zich tot 
de commentaar dat het 
gebed voor christenen 
onaanvaardbaar is omdat 

het strijdig is met Gods 
gebod van naastenliefde 
zonder onderscheid. In 
een noot voegt Beelen 
eraan toe dat “in exem-
plaribus Mss.” en “in 
editionibus Polonicis 
antiquis” sprake is van 
“Apostatis sc. Judaeis qui 

a religione Judaica ad 
aliam, Christianam puta, 
defecerunt”, van “omnes 
inimici populi tui” en van 
het “regnum superbiae”. 
Volgens Beelen werd die 
vervloeking in 1704 door 
koning Friedrich van 
Pruisen verboden.
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Goede Week baden en waarin zij hun God vroegen de joden van hun 
blindheid te genezen en hen tot het ware geloof terug te brengen, zodat 
zij Jezus Christus als Heer zouden erkennen. Tot zover de bijdrage van 
Malou aan de ideologische discussies naar aanleiding van de Damascus-
affaire. Zijn interventie bleef niet onopgemerkt. Onderdelen van zijn 
artikel werden overgenomen in het Parijse blad L’Univers en lokten in 
België van joodse kant reacties uit, o.m. in het Luikse blad Le Courrier 
de la Meuse.35

3. conclusie

Hoe kunnen we nu die twee, toch wel zeer verschillende benaderingen 
van het jodendom beoordelen? Wellicht kunnen ze worden toege-
voegd aan het niet zo lijvige dossier over de houding van de Belgische 
katholieken tegenover het jodendom in de negentiende eeuw. Om ze 
in die context niet verkeerd te begrijpen, lijkt het gepast ze eerst vanuit 
hun eigen achtergrond juist te interpreteren. 

Om te beginnen is het nuttig voor ogen te houden dat de katholieke 
theologie in de eerste helft van de negentiende eeuw zich diende te 
herstellen van een diepgaande crisis. Tengevolge van de revolutio-
naire gebeurtenissen in de voorafgaande decennia was de opleiding 
van de clerus grondig verstoord. Theologen als Beelen stonden voor 
de opdracht om de academische opleiding in de theologie, die in 
België pas in 1834 weer op gang was gekomen, opnieuw uit te bouwen. 
Bovendien stonden die theologen - zoals het katholieke denken in het 
algemeen - voor de uitdaging een antwoord te bieden op het moderne, 
kritische denken, ontstaan uit de verlichting, dat de grondvesten van 
hun traditie leek aan te tasten. De katholieke theologie in de negen-
tiende eeuw geeft de indruk één grote reactie te zijn op die uitdaging, 
en kan in die zin wezenlijk apologetisch worden genoemd.

Tegen die achtergrond komt de waarde van Beelens werk tot zijn 
recht. De Chrestomathia is een voorbeeld van de wetenschappelijke 
ernst en onvooringenomenheid waarmee hij zijn theologiestudenten in 
de bronnen van de christelijke traditie wilde inleiden. Daarbij was het 
voor Beelen vanzelfsprekend dat daartoe ook kennis van andere tradi-
ties vereist was, voorzover die voor het begrijpen van het christendom 
noodzakelijk was. Aldus leverde hij niet alleen hooggekwalificeerd 
onderricht36, maar getuigde hij ook van een openheid voor de rijkdom 
die de nabijbelse ontwikkeling van de joodse religie te bieden had, ook 
aan het christendom. 

De stellingname van Jean-Baptiste Malou daarentegen is een extreem 
voorbeeld van de vermelde apologetische ingesteldheid, die de katho-
lieke theologie in de negentiende eeuw kenmerkte. Bij Malou hing die 

35 Dat bleek uit een niet 
gesigneerde brief, geda-
teerd 7 september 1840 
en gepubliceerd onder de 
titel ‘Doctrine des juifs 
sur le mal qu’ils peuvent 
faire aux chrétiens. Sur  
une lettre d’un juif de  
Liége’, in: Journal histo- 
rique et littéraire, 7 (1840-
41), p. 293-294. De brief 
bevatte een reactie op 
een stellingname van de 
Luikse jood Loebenberg 
die de anti-joodse be-
schuldigingen als absurd 
van de hand wees. De 
anonieme briefschrijver 
wilde dat voor de Luikse 
joden graag aannemen. 
Maar het feit dat de 
joden in Luik en elders 
sedert jaar en dag in 
volkomen harmonie met 
hun medeburgers leefden 
“ne prouve pas que les 
Juifs de Damas soient 
innocents, et que le 
Talmud n’autorise pas les 
Israélites à répandre le 
sang chrétien” (p. 294).

36 Cf. Catrice, ‘La forma-
tion théologique’ (wijst 
op de invloed van Beelen 
in Frankrijk, p. 44).
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ingesteldheid duidelijk samen met zijn ultramontaanse positionering 
in de Belgische politiek. Hij was (evenals Kersten) een vertegenwoor-
diger van een aanvankelijk transigent ultramontanisme, dat zich vanaf 
de jaren 1850 op alle domeinen van het maatschappelijke leven steeds 
onverzoenlijker ging opstellen en verzeild geraakte in een “spiraal van 
controversen”37 met andersdenkenden. De aanval op het jodendom 
van 1840 was er slechts één in een lange rij.38 In 1846 schreef hij 
een werk tegen de protestantse bijbelgenootschappen. Nadat hij tot 
bisschop van Brugge was aangesteld (1848), publiceerde Malou een 
werk tegen het protestantisme (1857) en, al of niet anoniem, diverse 
pamfletten tegen de liberale tegenstander in kwesties die de Belgische 
politiek beroerden, zoals de onderwijskwestie (1850), de liefdadigheid 
(1854) en de kerkhovenkwestie (1860). Niet minder scherp verzette 
Malou zich overigens tegen zijn eigen geloofsgenoten. Zo verdacht hij 
verscheidene van zijn Leuvense collega’s van liberaal-katholicisme en 
speelde hij een hoofdrol in de beschuldiging en uiteindelijke veroorde-
ling van het ontwerp van een traditionalistische filosofie te Leuven. 
Beide tendensen waren volgens Malou symptomen van een heilloze, 
voor de kerk noodlottige aanpassing aan het moderne denken, die met 
alle middelen moest worden bestreden.

De principiële afkeer van de moderniteit die in die positie tot 
uitdrukking komt, biedt een verklaring voor Malous uitval tegen het 
jodendom. Het was in zijn ogen een reactie op een uitdaging aan het 
adres van de christenen, namelijk de stellingname van Joseph Salvador. 
Die uitdaging kon niet onbeantwoord blijven.39 Wat dan volgde was 
een haastig samengesteld, polemisch rekwisitoor, kennelijk opgezet 
om de afweerreflex tegen ‘de anderen’, in dit geval de joden, met 
historische argumenten te adstrueren. Het ligt voor de hand in die 
stellingname een illustratie te zien van de verbinding tussen ultramon-
tanisme en religieus antisemitisme (of anti-judaïsme), het profiel dat 
momenteel ter discussie staat bij de verklaring van de relatie tussen 
katholicisme en jodendom in landen als België en Nederland in de 
negentiende en twintigste eeuw.40 Daarbij is de reactie van Malou 
ook een van de eerste publieke uitdrukkingen van de positie van het 
Belgische katholicisme tegenover het jodendom, die zich - overigens 
meestal reagerend op buitenlandse evoluties - pas op het einde van de 
negentiende eeuw in meer geprononceerde standpunten ging profile-
ren.41 Wanneer we in dat perspectief niet alleen de positie van Malou, 
maar ook de bijdrage van Beelen voor ogen houden, blijkt alvast dat het 
stereotiepe beeld van een homogeen, massief katholicisme ook in de 
beschrijving van de relatie tussen katholieken en joden de historische 
werkelijkheid onrecht aandoet. 

37 Viaene, Belgium and  
the Holy See, p. 576  
(zie over die positie o.m. 
p. 101-110).

38 Reeds in 1835 was 
Malou als spreker opge-
treden in de Brusselse 
Sint-Goedele, bij het 
jubileum van de overwin-
ning op het calvinistische 
bewind, een viering die 
gecombineerd werd met 
de verering van het zgn. 
Sacrament ven Mirakel, 
verwijzend naar een mid-
deleeuwse joodse hostie-
profanatie. Volgens L. 
Dequeker had zijn preek 
toen ongetwijfeld al de-
zelfde strekking als zijn 
artikelen uit 1840-41. Zie 
Dequeker, Het Sacrament 
van Mirakel, p. 77.

39 [Malou], ‘Doctrine des 
juifs’, p. 444.

40 Zie de bijdrage van 
Theo Salemink in deze 
bundel en zijn over-
zichtsartikel ‘Katholieken 
en antisemitisme’.

41 Zie de bijdrage van 
Lieven Saerens in deze 
bundel.
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summary

In the publications of 19th-century Belgian 
Catholics, there are very few statements about 
Judaism and the relationship of Jews and 
Christians. This article examines some work by 
two professors in the Theology Faculty of the 
Catholic University of Louvain. The first is a text-
book on post-biblical Jewish literature, written by 
the exegete Jan Theodoor Beelen. It reveals excep-
tional philological qualities and testifies to an open 
attitude towards the significance of post-biblical 
Judaism. The position of Beelen’s colleague, Jean-
Baptiste Malou, Professor of Dogmatic Theology 
and later Bishop of Bruges was quite different.  
On the occasion of the Damascus Affair (1840), 
Malou published a series of articles in the 
Liège Journal historique et littéraire, in which he 
attempted to show the opposing attitudes Jews 
and Christians had toward each other. Whereas 
Jews were instructed by the Talmud to oppose 
Christians, Christians were forbidden by their 
church authorities to harm Jews. Malou’s remark 

is typical of the anti-Judaism and/or religious anti-
Semitism present in ultramontane circles during 
the 19th century. The testimonies of both profes-
sors reflect the ambivalent attitude to Judaism 
of 19th-century Catholics as they attempted to 
preserve their position and identity in the context 
of modernity. 
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