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noten

proloog

1 G. Paape, Republikeinsch speelreisje, van Vrankryk naar Holland. 2 dln. Amsterdam/Den Bosch 1795, 67. 
2 Voor de aan deze en de volgende alinea’s ten grondslag liggende secundaire literatuur zie de volgende pa-
ragraaf Historiografie.
3 J. de Vries, A. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei. 3e dr. Amster-
dam 2005, m.n. hfst.13.
4 De scheiding van kerk en staat werd in de grondwet van 1798 opgenomen. Een eerste maatregel, het besluit
dat een eind maakte aan de bevoordeling van één kerk, werd op 5 augustus 1796 afgekondigd. De gelijkbe-
rechtiging van godsdiensten werd als uiterst urgent ervaren. In de secundaire literatuur wordt 1796 vaak
aangemerkt als het beginjaartal van de scheiding. Ik neem deze gewoonte in deze studie over, met uitzon-
dering van die plaatsen waar expliciet naar de grondwettelijke vastlegging van het besluit wordt verwezen. 
5 De benaming ‘papisten’ (in neutrale zin: aanhangers van de paus) werd in de loop van de achttiende eeuw
steeds meer als scheldwoord ervaren. Het woord raakte na 1750 vrijwel geheel in onbruik. Een indicatie daar-
van geeft de titellijst van catalogus van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Tot 1750 komt ‘papist(en)’
voor in 38 titels, na 1750 in slechts 2, waarbij het in het ene geval een herdruk van voor 1750 betreft en in het
andere geval een publicatie van een orthodox gereformeerde predikant. Vooral in patriotse kring vond men
het onfatsoenlijk katholieken nog langer ‘papisten’ te noemen: papisten was een uitdrukking ‘welke in het
begin onzer Republiek nooit anders gebezigd is, als tegen die geenen, welke aanhangers waren van den kar-
dinaal Granvelle, met welke benaming nooit destyds bestempeld zyn die brave roomschgezinden, welke zich
als goede patriotten met de leden, den hervormden godsdienst toegedaan vereenigd hebben, om het Spaan-
sche juk af te werpen’. In: De Politieke Kruyer viii (1787), 698. Over katholieken werd zelden geschreven zon-
der te specificeren of het om het goede of foute type ging. Degenen die men beschouwde als aangepast en dus
verlicht duidde men steevast aan met adjectieven als ‘braaf’, ‘opgeklaard’,‘verstandig’, ‘weldenkend’ of  ‘zacht-
aardig’. 
6 B. Anderson, Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism. (1983) Herz. uitg. Londen
1991.
7 Anderson, Imagined communities, 12.
8 Ook Ernest Gellner en Eric Hobsbawm beschouwen nationalisme als een ideëel concept: E. Gellner, Nations
and nationalism. Oxford 1983; E.J. Hobsbawm, Nations and nationalism since 1780. Programme, myth, reality. Cam-
bridge 1990. Anders dan deze onderzoekers traceerde Anderson nationalisme niet alleen in de hogere, maar ook
in de lagere sociale regionen van de samenleving. De verbeelding van de natie voltrok zich niet alleen in de
hoofden van politici en bestuurders, maar in die van álle leden van de gemeenschap. 
9 N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900. Amsterdam 2005, m.n.
17-122; R. van Ginkel, ‘Besprekingsartikel. Eigen en vreemd, eender en anders: De conjunctuur van het natio-
nale denken’, in: Focaal 25 (1995), 159-175.
10 J. Kloek, W. Mijnhardt, m.m.v. E. Koolhaas-Grosfeld, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving. Den Haag 2001.
11 P. van Rooden, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990. Amsterdam 1996, 29.
12 Zie hiervoor de verschillende studies in de begripshistorische bundel: N.C.F. van Sas (red.), Vaderland. Een
geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940. Amsterdam 1999. 
13 Ik besef dat het concept van de ‘morele burger’ wat eenzijdig is. Voor deze studie is het echter wel dege-
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lijk aantrekkelijk, omdat het als een soort vergrootglas van de religieuze dimensie van het burgerschap werkt.
Ik wil hiermee echter niet ontkennen dat het achttiende-eeuwse burgerschapsideaal tevens een stevige po-
litieke basis had, zoals o.a. door Velema is aangetoond. Voor hem is een eigentijdse variant van de politieke
theorie van het klassieke republikanisme het meest bepalende element: W.R.E. Velema, Republicans: essays on
eighteenth-century Dutch political thought. Leiden 2007. 
14 H. Knippenberg, B.C. de Pater, De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie sinds 1800. Nijme-
gen 1988.
15 Wat deze (literatuur)historici met elkaar gemeen hebben, is dat zij het door hen opgedolven archivali-
sche, biblio- en biografische materiaal niet automatisch inpassen in een of andere meta-analyse van de Ne-
derlandse Verlichting: C. van Heertum, T. Jongenelen en F. van Lamoen (red.), De andere achttiende eeuw. Nij-
megen 2006, 7-11. 
16 L. Colley, Britons. Forging the nation 1707-1837. (1992). Londen 1996. Zie ook: D. Hempton, Religion and poli-
tical culture in Britain and Ireland. From the Glorious Revolution to the decline of empire. Cambridge 1996. 
17 C. Haydon, Anti-catholicism in eighteenth-century England: A Political and Social Study. Manchester/New York
1993, 253.
18 R.D. Tumbleson, Catholicism in the English protestant imagination. Nationalism, religion, and literature 1600-
1745. Cambridge 1998, 15.
19 M.A. Drury, ‘Anti-catholicism in Germany, Britain, and the United States: A review and critique of recent
scholarship’, in: The American society of church history 70 (2001), 98-131, 99.
20 M. Hunt, ‘Review: C. Haydon, Anti-catholicism in eighteenth-century England. Manchester/New York 1993’,
in: Journal of social history 29 (1996), 4. 
21 J.A. Bornewasser, ‘Mythical aspects of Dutch anti-catholicism in the nineteenth century’, in zijn: Kerke-
lijk verleden in een wereldlijke context. (1975). Amsterdam 1989, 362-375, 362. 
22 A. de Bruin, ‘Antipapisme bij protestanten in de negentiende eeuw, een proeve’, in: H. Righart (red.), De
zachte kant van de politieke cultuur. ’s-Gravenhage 1990, 69-87. M.i. terecht bekritiseerd door B. Wartena, Een
smeulend vuur. Antipapisme in Nederland na 1945. Kampen 1993. Hij stelde dat het door De Bruin gemaakte on-
derscheid tussen subjectief en objectief antipapisme onhoudbaar is, omdat objectieve feiten en bezwaren bij
het antipapisme gebruikt worden om de argumentatie te onderbouwen (16-17).
23 Bijv.: J.W. Buisman, Tussen vroomheid en Verlichting: een cultuurhistorisch en-sociologisch onderzoek naar enkele
aspecten van de Verlichting in Nederland 1755-1810. Zwolle 1992; J.J. Bosma, Woorden van gezond verstand. De invloed
van de Verlichting op de in het Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800. Kampen 1997; D. Sturkenboom, Spec-
tators van de hartstocht. Sekse en emotionele cultuur in de achttiende eeuw. Hilversum 1998, 168-183; M. de Vries, Be-
schaven!: letterkundige genootschappen in Nederland 1750-1800. Nijmegen 2001, 155-225; E. van der Wall en L. Wes-
sels (red.), Een veelzijdige verstandhouding. Religie en Verlichting in Nederland 1650-1850. Nijmegen, 2007. In de
laatste bundel ook enige aandacht voor het antipapisme (o.a. p. 34; 58-59).
24 A.W.F.M. van de Sande, ‘Tussen argwaan en overtuiging. Het katholieke aandeel in de patriottenbewe-
ging’, in: Th.S.M. van der Zee, J.G.M.M. Rosendaal en P.G.B. Thissen (red.), 1787. De Nederlandse revolutie? Am-
sterdam 1988, 112-121.
25 A.W.F.M. van de Sande, ‘Roomse buitenbeentjes in een protestantse natie? Tolerantie en antipapisme in
Nederland in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw’, in: M. Gijswijt-Hofstra (red.), Een schijn van
verdraagzaamheid. Afwijking en tolerantie in Nederland van de zestiende eeuw tot heden. Hilversum 1989, 85-106.
Meer negentiende-eeuws antipapisme in: A.W.F.M. van de Sande, ‘IJkpunt 1850. Vrijheid, gelijkheid en broe-
dertwisten in het jonge vaderland’, in: C. Augustijn, E. Honée (red.), Vervreemding en verzoening. De relatie tus-
sen katholieken en protestanten in Nederland, 1550-2000. Nijmegen 1998, 102-125.
26 A.W.F.M. van de Sande, ‘Beeldvorming over Noord-Brabant en antipapisme in het begin van de negentien-
de eeuw’, in: P.J.A.N. Rietbergen (red.), De periferie van het centrum. Opstellen door collegae aangeboden aan M.G.
Spierz. Nijmegen 1987, 95-108.
27 Van Rooden, Religieuze regimes, 29.
28 Ibidem, 116.
29 Van Sas, De metamorfose, 31.
30 Th. Clemens, ‘De terugdringing van de rooms-katholieken uit de verlicht-protestantse natie’, in: Bijdra-
gen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 110 (1995), 27-39. Hoewel dit artikel een jaar eer-

242

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 242



der verscheen dan Religieuze regimes, sluit het aan bij Van Roodens hoofdstuk over de ‘Religieuze verbeeldin-
gen van de Republiek’ (78-120). Een versie daarvan werd in 1995 als lezing gepresenteerd.
31 J. Roes, ‘Paapse stoutigheid. Aanzetten en verkenningen op buurmans erf’, in: W. Goddijn (red.), Gods-
dienst: R.K. Herleeft antipapisme of zijn de katholieken niet te vertrouwen. Baarn 1980, 58-73.
32 J.H.J.M. Witlox, De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst. ’s-Hertogenbosch 1919,
51. Vergelijkbare constateringen in: M.J.M. van der Heijden, De dageraad van de emancipatie der katholieken.
Nijmegen 1947; P.W.F.M. Hamans, Geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland. Van missionering tot herstel van
de hiërarchie in 1853. Brugge 1992, 408; J.A. Bornewasser, ‘De Nederlandse katholieken en hun negentiende-
eeuwse vaderland’, in zijn: Kerkelijk verleden in een wereldlijke context, 262-288; 265.
33 Dit beeld van de gematigde christelijke Verlichting dat de nadruk legt op de specifieke Nederlandse vari-
ant van het verschijnsel, betekende een vernieuwing ten opzichte van het oude idee dat uitging van een een-
duidig Europees perspectief: M.C. Jacob, W.W. Mijnhardt (eds.), The Dutch Republic in the eighteenth century.
Decline, enlightenment, and revolution. Ithaca/Londen 1992. Sinds enige tijd is de belangstelling groeiende voor
de meer radicale elementen die opkwamen op het einde van de zeventiende eeuw en waarvan volgens Israel
na 1750 residuen van invloed zouden blijven: J. Israel, Radical Enlightenment. Philosophy and the making of mo-
dernity 1650-1750. Oxford 2001. Deze benadering relativeert de godsdienstige aspecten van de Verlichting en
is daarom voor deze studie een minder vruchtbaar uitgangspunt. Voor een recent overzicht van de stand van
zaken binnen het Verlichtingsonderzoek: H. Krop, ‘Eenheid in verscheidenheid. Nieuwe visies op de (Ne-
derlandse) Verlichting’, in: De Achttiende Eeuw 37 (2005), 53-68.
34 Zie voor een uitgebreid historiografisch overzicht omtrent deze discussie over Verlichting: Bosma, Woor-
den van gezond verstand, 51-79; Zie ook: Buisman, Tussen vroomheid en Verlichting.
35 W.W. Mijnhardt, ‘De Nederlandse Verlichting: een terreinverkenning’, in: Figuren en figuraties. Acht opstel-
len aangeboden aan J.C. Boogman. Groningen 1979, 1-127; W.W. Mijnhardt, ‘De Nederlandse Verlichting’, in: F.
Grijzenhout, W.W. Mijnhardt en N.C.F. van Sas (red.), Voor Vaderland en Vrijheid. De revolutie van de patriotten.
Amsterdam 1987, 53-80.
36 Zie hoofdstuk 7. 
37 L.J. Rogier en N. de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953. ’s-Gravenhage 1953, 186.
38 J. van Eijnatten, Liberty and concord in the united provinces: religious toleration and the public in the eighteenth-cen-
tury Netherlands. Leiden/Boston 2003, 194-195.
39 G.W. Huygens, Hendrik Tollens. De dichter van de burgerij. Rotterdam/’s-Gravenhage 1972; D. van der Horst,
Van Republiek tot Koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813. Amsterdam 1985; M. van
Hattum, Jan Frederik Helmers (1767-1813). Leven en werk van een Amsterdamse wereldburger. Amsterdam 1996; A.J.
Veltman-van den Bos, Petronella Moens (1762-1843). De Vriendin van ’t Vaderland. Nijmegen 2000. Een uitzon-
dering vormt: J.C. Boogman, ‘A.C.W. Staring als mens en als burger’, in: J.C. Boogman [e.a.] (red.), A.C.W. Sta-
ring, dichter en landman, regionalist en nationalist. Zutphen 1990, 28-85. De historicus typeert Starings christen-
dom als ‘verlicht-protestants’ vermengd met ‘antipaapse opvattingen’. Het rooms-katholicisme was voor
Staring verbonden met ‘dwang en knechtschap’, ‘domheid, bijgeloof en met poppenkasterij’, en had door
haar geestdodend karakter het Franse atheïsme over zichzelf afgeroepen. Boogman laat zien hoe met Sta-
rings bekering tot het nationalisme in het najaar van 1813 ook zijn antipapisme aanvallender werd, en zich
toen rechtstreeks tegen katholieke Nederlanders richtte.
40 J. Kloek, W. Mijnhardt, ‘De verlichte burger’, in: J. Kloek en K. Tilmans (red.), Een geschiedenis van het begrip
‘burger’ in de Nederlanden van de Middeleeuwen tot de 21ste eeuw. Amsterdam 2002, 155-171; 163.
41 Kloek, Mijnhardt, Blauwdrukken, 191-192; 263. 
42 W.W. Mijnhardt, ‘“1800”. Ter discussie. Een repliek’, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis
der Nederlanden 117 (2002), 507-518. Hierin legt de auteur de kritiek dat in Blauwdrukken te weinig aandacht is
voor de katholieken, naast zich neer. N.a.v.: Th. Clemens, ‘Religie en kerken in het keurslijf van een verlicht-
protestantse communicatiegemeenschap’, in: Trajecta x (2001), 284-291.
43 Van Sas, De metamorfose, 385-398.
44 G. Gorris, J.G. Le Sage ten Broek en de eerste faze van de emancipatie der katholieken. 2 dln. Amsterdam 1947-1949,
i, 83.
45 Van Sas, De metamorfose, m.n. hfst. 3.
46 Knippenberg, De Pater, De eenwording van Nederland, 22-24.
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47 Dergelijke geschriften werden al in de jaren twintig van de achttiende eeuw door de autoriteiten verbo-
den: J. Koopmans, ‘Papekost (1720) en ander verboden drukwerk in de Nederlandse Republiek’, in: A. De Baets,
W.Krul, S. van Voorst (red.), De marge van vrijheid. Over censuur, zelfcensuur en tolerantie. Groningen 2002, 9-23. 
48 A.A. de Bruin, Het ontstaan van de schoolstrijd. Onderzoek naar de wortels van de schoolstrijd in de Noordelijke Ne-
derlanden gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw; een cultuurhistorische studie. Barneveld 1985, 140.
49 Kloek, Mijnhardt, Blauwdrukken.
50 F. Dröes, ‘Katholieke tijdschriften’, in: Katholiek Nederland en de Verlichting. Een werkboek. Dl. 1. Tilburg 1987,
17-33, 22; G.J. Johannes, De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830. Den Haag 1995, 103-104. 
51 L. de Jonge, M. Jonker [e.a.] (red.), Comiecque tafereelen: 18de-eeuwse Nederlandse spotprenten […]. Amsterdam
1983, 8; P. Dirkse, Jezuïeten in Nederland. Utrecht 1991.
52 A. de Haas, De wetten van het treurspel: over ernstig toneel in Nederland, 1700-1772. Hilversum 1998, m.n. hfst.
16, 17. 
53 J. Weima, Autoritaire persoonlijkheid en antipapisme. Hilversum/Antwerpen 1963; H.D. de Loor, ‘Het antipa-
pisme in protestantse kring; een godsdienstsociologische studie’, in: Goddijn, Godsdienst: R.K., 139-158.
54 J. van Zuthem, ‘Tegen de teloorgang van de protestantse natie’, in: G.J. Schutte en J. Vree (red.), Om de toe-
komst van het protestantse Nederland (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800,
6), Zoetermeer 1998, 128-151. Van dezelfde auteur verscheen de tot nu toe enige Nederlandse dissertatie over
het antipapisme: J. van Zuthem, ‘Heelen en halven’. Orthodox protestantse voormannen en het ‘politiek’ antipapis-
me in de periode 1872-1925. Hilversum 2001.
55 Van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse taal. Utrecht/Antwerpen 1992, 192. 
56 P.J. Margry, Teedere Quaesties: religieuze rituelen in conflict. Confrontaties tussen katholieken en protestanten rond
processie-cultuur in 19e eeuws Nederland. Hilversum 2000, 195-201.
57 Brewer, Higgins, Anti-catholicisme in Northern Ireland, 2-4. Ook in het Engels hebben ‘antipapism’ en ‘an-
ticatholicism’ verschillende culturele woordvelden. Maar wat Brewer als ‘anticatholicism’ beschouwt, kan
min of meer worden uitgelegd als antipapistisch aangezien hij een zeer ruime definitie hanteert. 
58 Van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse taal. Utrecht/Antwerpen 1992, 191. 
59 Naar het onderscheid zoals dat door Bornewasser is gemaakt in zijn ‘Mythical aspects’.

1

inleiding

1 C. Augustijn, ‘IJkpunt 1550. Naar godsdienstige pluraliteit’, in: Augustijn en Honée (red.), Vervreemding en
verzoening, 17-34, 30; P. Polman, ‘Roomse en anti-Roomse strijdliteratuur uit de dagen der Republiek’, in: Stu-
dia Catholica xii (1936), 89-104.
2 In 1906 besloot de synode van de Gereformeerde Kerken deze zinsnede te schrappen, maar dat werd niet door
alle gereformeerde kerkgenootschappen nagevolgd: Wartena, Een smeulend vuur, 27-28.
3 C. Busken Huet, Het land van Rembrand. Studiën over de noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. 8e
dr. Haarlem 1946, 283-285.
4 R. Dekker, Lachen in de Gouden Eeuw. Een geschiedenis van de Nederlandse humor. Amsterdam 1997.
5 G. Versteegen, ‘Bewondering, verwondering en verachting. De beeldvorming omtrent Spanje en de Zwar-
te Legendes’, in: Theoretische Geschiedenis 24 (1997), 260-278.
6 K.W. Swart, ‘The Black Legend during the Eighty Years War’, in: J.S. Bromley, E.H. Kossmann (eds.), Britain
and the Netherlands […]. v. Den Haag 1975, 36-57; 38. Volgens J. Pollmann waren deze geschriften echter geïn-
spireerd op gruwelverhalen van protestantse vluchtelingen uit Spanje en vormden zij daarom juist geen deel
van de Zwarte Legende. Zij waren in hun kritiek op de inquisitie fel antikatholiek maar weer niet specifiek
anti-Spaans: J. Pollmann, ‘Eine natürliche Feindschaft: Ursprung und Funktion der Schwarzen Legende über
Spanien in den Niederlanden, 1560-1581’, in: F. Bosbach, Feindbilder. Die Darstellung des Gegners in der politi-
schen Publizistik des Mittelalters und der neuzeit. Köln/usw.1992, 73-93. M. Meijer Drees, Andere landen, andere men-
sen. De beeldvorming van Holland versus Spanje en Engeland omstreeks 1650. Den Haag 1997.
7 J.D.M. Cornelissen, ‘De trouw der katholieken tegenover “ketters”’, in: Eendracht van het land. Cultuurhisto-
rische studies over Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw. Amsterdam 1987, 271-283; P.A.M. Geurts, De Ne-
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derlandse Opstand in de pamfletten 1566-1584. Nijmegen 1956, 174-175. Tijdens vredesbesprekingen van West-
falen, 1643-1648: A.Th. van Deursen, De hartslag van het leven. Studies over de Republiek der verenigde Nederlanden.
Amsterdam 1996, 91-102; 98.
8 De liedjes verschenen in meer dan veertig telkens gewijzigde edities van het zogenoemde ‘geuzenliedboek’,
waarvan de eerste werd gedrukt in 1581 en de laatste in 1687. Een nagekomen bundel uit 1748, het Nieuwe Bos-
sche Geuse Lied-Boeck, bevatte een aantal oranjegezinde, antikatholieke liedjes uit de periode van de inname
van Den Bosch (1629): L.J. Grijp, ‘Van geuzenlied tot Gedenck-clanck. Eerste deel […]’, in: De Zeventiende Eeuw
10 (1994), 110-117; 118; L.J. Grijp, ‘De Hoer van Babylon: Politieke liederen uit de tachtigjarige oorlog’, in: Spie-
gel Historiael 22 (1987), 165-171.
9 E.T. Kuiper, Het Geuzenliedboek. Zutphen 1924-1925, dl i, 384; Busken Huet, Het Land van Rembrand, 287-288;
Meijer-Drees, Andere landen, andere mensen, 95. Vaak werden de bestaande melodieën van de geuzenliederen
voorzien van nieuwe teksten (contrafacten). Zo zijn er op de melodie van het geuzenlied dat sinds 1932 ons na-
tionale volkslied is, het Wilhelmus, heel wat antipapistische teksten gezet, vooral in de periode tot 1750. De
laatst bekende versie dateert uit de tijd van de Aprilbeweging van 1853,’t Wilhelmus, der Geuzen: L.J. Grijp, ‘Van
geuzenlied tot Gedenck-clanck. Tweede deel […]’, in: De Zeventiende Eeuw 10 (1994), 266-276. In de oudere lite-
ratuur worden de liedjes de bron genoemd waaruit de Nederlanders hun vaderlandse herinneringen putten
en waaraan zij hun nationaal bewustzijn sterkten. Tegenwoordig wordt in de geuzenliederen geen ‘natio-
naal epos’ meer gezien. Hooguit zijn er aanwijzingen die duiden op een beginnende ontwikkeling van een
meer algemeen vaderlands gevoel, zoals het gebruik van het enkelvoudige ‘tNederlandt’, of ‘ons Vaderlant’;
uit het gebruik van verwante begrippen in andere liederen blijken juist weer de interne verschillen: S. Groen-
veld, ‘“Natie” en “patria” bij zestiende-eeuwse Nederlanders’, in: Van Sas (red.), Vaderland, 55-81.
10 Meijer Drees, Andere landen, andere mensen, 90.
11 J.F. Bosch, ‘The Franco-Catholic danger, 1660-1715’, in: History 79 (1994), 5-30.
12 H. Duits, Van Bartolomeusnacht tot Bataafse opstand. Studies over de relatie tussen politiek en toneel in het midden
van de zeventiende eeuw. Hilversum 1990, 38-50.
13 R. Kaper, Pamfletten over oorlog en vrede: reakties van tijdgenoten op de vredesonderhandelingen van 1607-1609.
Amsterdam 1980.
14 Van Sas, De metamorfose, 71; S. Schama, Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden eeuw. (1987)
Amsterdam 1988, 288; Voor de populariteit zie P.J. Buijnsters en L. Buijnsters-Smets, Bibliografie van Nederland-
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44 De Koopman ii (1770), 193-200. T. Jongenelen, ‘Mordechai. Illusie en werkelijkheid in het spectatoriale blad
De Koopman’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 26 (2003), 94-108.
45 De Koopman iv (1773), 233-240.
46 De Menschenvriend i (1788), 76.
47 W. Martens, Die Botschaft der Tugend. Die Aufklärung im Spiegel der deutschen Moralischen Wochenschriften.
Stuttgart 1968, 246-264; 249.
48 De Zeedemeester der kerkelyken i (1749), 321-328; 328.
49 Het is niet relevant hier op alle betekenissen in te gaan. Ik verwijs naar de lijst van de spectatoriale bijge-
loofvertogen, aangelegd door: J.H.M. de Waardt, Toverij en samenleving. Holland 1500-1800. S.l.: s.n. [1991], 230-
231, 246.
50 De Onderzoeker i (1769), 401-408; 403.
51 De Waardt, Toverij, 230-231.
52 De Rhapsodist v (1779), 187.
53 De Philanthrope v (1761), 385-392; 392.
54 A. Th van Deursen, Mensen van klein vermogen. Het kopergeld van de Gouden Eeuw. 5e dr. Amsterdam 1991, 270-
285; 272.
55 Rogier, Geschiedenis van het katholicisme, 87. Relevante literatuur in dit verband is ook: G. Rooijakkers en Th. Van
der Zee (red), Religieuze volkscultuur. De spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk. Nijmegen 1986. 
56 De Opmerker i (1773), 249-256; 252.
57 De Menschenvriend I (1788), 73-80; 76.
58 De Philanthrope v (1761), 385-392; 392.
59 De Waardt, Toverij, 230; B. Bekker, De betoverde weereld, zynde een grondig ondersoek. Van ’t gemeen gevoelen aan-
gaande geesten, derselver aart en vermogen, bewind en bedryf: als ook ’t gene de menschen door derselver kraght en ge-
meenschap doen. Herz. dr. Deventer 1739, 5-6; A. Jelsma, ‘De duivel in de Reformatie’, in: G. Rooijakkers, L. Dre-
sen-Coenders, M. Geerders (red.), Duivelsbeelden. Een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen. Baarn 1994,
198-215; 210-213; G.J. Stronks, ‘De betekenis van De Betoverde weereld van Balthasar Bekker’, in: M.F. Gijswijt-
Hofstra en W. Frijhoff, Nederland betoverd. Toverij en hekserij van de veertiende tot in de twintigste eeuw. Amsterdam
1990, 207-211; W.P.C. Knuttel, Balthasar Bekker: de bestrijder van ’t bijgeloof. Herdr. Groningen 1979.
60 Een duidelijk voorbeeld hiervan is: De Nederlandsche criticus i (1761), 137-144; 143. Verteld wordt hoe in het
verleden de ‘roomsche geestelykheid’ door middel van ‘het voortplanten der toveryen’ hun kloosters wist te
verrijken, ‘gelyk men nog in Duitsland vind’. 
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61De Rhapsodist i (1771), 538-558; 539-543. Bijna identieke passages in: De Menschenvriend vii (1794), 153-160; 155;
Zinryk en Schertzend Woordenboek ii (1760), 241-244, 242; De Kosmopoliet i (1777), 161-168, 164; De Nederlandsche
spectator ix (1757), 145-152; 147; De Christelyke spectator (1799), 68-69; De Christen v (1776), 369-376, 371; De Borger
ii (1780), 201-208; 208.
62 De Nederlandsche spectator vii (1794), 155. 
63 De Onderzoeker i (1771), 26.
64 De Opmerker 1 (1773), 249-256; 251; ’Wat is Brittanië, Zweden, Denemarken etc. en ons land, in vergelyking
met het overige Europa, waar het echte christendom zeer zeldzaam is […]?’, in: De Christen nr.303, z.j./z.p. In
nr. 343 komt De Christen hierop terug. Op de vraag of katholieken van het eeuwig geluk zijn uitgesloten, stelt
de spectator dat men niet alleen in de protestantse landen zalig kan worden maar ‘ieder gelovige zal een of
mindere trap van geluk genieten, naarmate hij in kennis, geloof en deugd min of meer gevorderd is’. 
65 De Opmerker iii (1775), 145-152; 152. 
66 De Opmerker iv (1776), 95.
67 De Borger ii (1780), 33-40,;36; De Opmerker iii (1775) 233-240. 
68 De Zeedemeester der kerkelyken i (1749) 436. 
69 De Antwoorder (1794) 73-80 en nr. 115, 81-88. Spreekwoorden kunnen soms variaties op oudere gezegden
zijn, maar vormen toch een aardige ingang. Op een andere manier is dat bijv. het geval in: J.F. Martinet, Ver-
zameling van vaderlandsche spreekwoorden. Amsterdam 1796. N.a.v. ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’ schrijft
hij: ‘Doch de kappen van elken klooster monnik moesten gelijk van fatsoen zijn, en dus de eene monnik zo
nederig als de ander: dat wilde men ten minsten in deeze gelijke kleeding vertoonen, elk moest als een an-
der behandeld worden…Hoeveel dwaasheid, denkt gij mogelijk, is ’er niet verzonnen! Heeft Jesus de Apos-
telen dat ooit geboden! Neen…Nergens!’ (15). 
70 De Opmerker i (1772), 57-64; 59.
71 De Opmerker iii (1775), 145-152; 151-152.
72 De Onderzoeker i (1771), 62. 
73 De Philanthrope v (1761), 377-392.
74 Van Rooden, ‘Heeft de verlichting de secularisatie bevorderd?’, 98-100.
75 Een enkele keer fungeerde het antimonasticisme ook tegen de orthodoxie. ‘Men is gewoon malkanderen
wondere vertellingen te doen van de capucinades der moniken, en veel staaltjes van hunne heerschzucht
voor te brengen; maar waarlyk, als men de geestelykheid der protestanten hier onderzoekt’ zal men dezelf-
de ‘beklagenswaardige’ zaken ontdekken: De Nederlandsche spectator ix (1758), 121.
76 A.W.F.M. van de Sande, ‘Decadente monniken en nonnen. Aard en functie van een antipapistisch motief
ca. 1500-1853’, in: M. Monteiro, G. Rooijakkers, J. Rosendaal (red.), De dynamiek van religie en cultuur. Geschiede-
nis van het Nederlandse katholicisme. Kampen 1993, 239-260.
77 Van de Sande, ‘Decadente monniken en nonnen’, 239-260.
78 In hetzelfde genre: D’ontkapten munnik, vertoonende naaktelijke de heymelijke en verborgen jaa bedriegelijke stree-
ken, met welke de bedel-munniken tegenwoordig de wereld misleyden. Amsterdam 1676.
79 I. Leemans, Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans 1670-1700. Nij-
megen 2002, 224-232, 241-242.
80 D. Sturkenboom, ‘“Thermometers voor mannelijkheid en vrouwelijkheid”. De betekenis van sekse in de
spectatoriale geschriften’, in: De Achttiende Eeuw 26 (1994), 41-70.
81 Deze schimpscheut in Buijnsters, Spectatoriale geschriften, 65. Naast prostitutie werd ook het ‘kaartspel’ be-
schouwd als een typisch katholieke – slechte – gewoonte: De Vaderlander iii (1777), 367-376. 
82 De Rhapsodist iv (1775), 271-279. 
83 H. Kampinga, De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVIe en
XVIIe eeuw (Ongew. herdr. 1917, verm. met reg.) Utrecht 1980.
84 J.F. Vanderheyden, ‘“Vadzige monniken in morsige holen” en de tekstoverlevering’, in: Verslagen en mede-
delingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde. Gent 1985, 1-77.
85 Van Hattum, Jan Frederik Helmers, 224-225.
86 Dirk van Hinloopen, Twee verhandelingen over de zeden der Nederlanders. Amsterdam 1793.
87 De Rhapsodist iv (1775), 271-279.
88 De Denker x (1772), 361-376; 363.
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89 Zinryk en Schertzend Woordenboek iii (1761), 289-296, 350.
90 Groeneboom-Draai, De Rotterdamsche Woelreus, 261-278; 373-375.
91 De Opmerker iii (1774), 73-78; 73-74. 
92 De Rhapsodist i (1771), 205-230. Het vertoog is blijkens een noot een gedeeltelijke vertaling van of verwij-
zing naar: Projet d’une Reforme a faire en Italie. Amsterdam 1769, 184-220. 
93 Van Hinloopen, Twee verhandelingen.
94 Gec. in: E.M. Wiskerke, De waardering voor de zeventiende-eeuwse literatuur tussen 1780 en 1813. Hilversum 1995,
49. In hun Economische liedjes stelden Betje Wolff en Aagje Deken vast dat de Nederlandse nijverheid er sinds
de verlossing van de tirannieke en luie monnikenstand er economisch met sprongen op vooruit was gegaan.
95 J. Kok, Amsterdams eer en opkomst door middel der gezegende Hervorming. Amsterdam 1778, 45 [5e boek].
96 Van Hinloopen, Twee verhandelingen. Van Hinloopen schreef in zijn inleiding zich bewust te zijn van in zijn
tekst voorkomende beledigende passages. Sommige dingen over de invloed van geschillen in staatkunde en
godsdienst op de zeden der Nederlanders konden nu eenmaal niet neutraler worden gezegd. Zie voor een
analyse van de tekst: Wiskerke, De waardering, 51; 53-55.
97 P.J. Buijnsters, ‘Kennis en waardering voor middelnederlandse literatuur in de 18de eeuw’, in: Documen-
tatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw (1984), 39-58. De auteur refereert in dit artikel aan het ‘min of meer laten-
te anti-papisme van de culturele bovenlaag’.
98 E. Said, Oriëntalism. New York 1978. Samengevat en besproken in: P. van der Veer, Modern Oriëntalisme. Es-
says over de westerse beschavingsdrang. Amsterdam 1995, m.n. 11-32; 16. Saids these is veelvuldig bekritiseerd.
Het gaat mij bij mijn vergelijking uiteraard niet om zijn visie op de Middenoostenpolitiek, maar om zijn ana-
lyse van het oriëntalisme als een halfmytische constructie.

3

patriots antipapisme? de politieke publicistiek, ca. 1780-1787

1 H.T. Colenbrander, De patriottentijd. 3 dln. ’s-Gravenhage 1897-1899. i 1776-1784 (1897), 287-288. 
2 P. Geyl, De patriottenbeweging. Amsterdam 1947, 21, 82.
3 Bijv. S. Schama, Patriotten en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden, 1780/1813. (1977) 3e dr.
Amsterdam 1989; Grijzenhout, Mijnhardt, Van Sas (red.), Voor Vaderland en Vryheid.
4 A. van der Zeijden, Katholieke identiteit en historisch bewustzijn. W.J. Nuyens (1823-1894) en zijn ‘nationale’
geschiedschrijving. Hilversum 2002.
5 W.J.F. Nuyens, ‘De emancipatie der katholieken in Nederland op het eind der xviiie eeuw’, in: Onze
Wachter (1880), 7-11, 173-209, 261-290.
6 Van der Heijden, De dageraad, 1-8.
7 P. Polman, Katholiek Nederland in de achttiende eeuw. 3 dln. Hilversum 1968, ii, hfst. xiii.
8 O.J. de Jong, Nederlandse kerkgeschiedenis. 2e herz., uitgebr. dr. Nijkerk 1978, 271-295.
9 Van Sas, De metamorfose, 97-128; Van Rooden, Religieuze regimes, 118.
10 Van Sas, De metamorfose, 97-128, 105-106.
11 Leydse Courant (1785), nr.88, 1.
12 Mijnhardt, ‘Natievorming in het revolutietijdvak’, 549.
13 M. Everard, M. Aerts, ‘De burgeres: geschiedenis van een politiek begrip’, in: Kloek, Tilmans, Een geschie-
denis van het begrip ‘burger’, 173-229; 184. 
14 E. Bekker-Wolff, Vrijheid blijheid. Vaderlandsch dichtstuk. ’s-Gravenhage 1786, 39.
15 Th. Clemens,‘Confessie, kerk, natie en staat in Nederland tussen 1730 en 1853’, in: J. De Bruijn [e.a.], Geen
heersende kerk, geen heersende staat. De verhouding tussen kerken en staat 1796-1996. Zoetermeer 1998, 145-175; 151. 
16 De Vries, Beschaven!, 155-225. Of dit harmonieuze beeld representatief is voor de hele genootschapscul-
tuur en ook voor de periode tot circa 1800, lijkt twijfelachtig. Bij godsdienstige genootschappen lag het mis-
schien toch weer anders. Arnold schreef n.a.v. Christo Sacrum (opgericht in 1797): ‘Een rooms-katholiek
werd gewoonlijk niet tot de beschavende gelederen toegelaten om redenen van algemeen oecomenisme of
interconfessionalisme. In alle gevallen was acceptatie geen recht, maar gunstverlening, smakeloos genade-
brood moeizaam gespaard uit superieure protestantse mond’: Arnold, Het genootschap Christo Sacrum te Delft
(p.175). Ook wanneer er satire in het spel was gold wellicht een wat andere moraal. In hfst. 2 gaf ik al voor-
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beelden van antipapisme op basis van Sliggers’ studie over De Democriet (opgericht in 1789), een ‘kolderiek’
Haarlems genootschap, dat overigens ook door De Vries is onderzocht: Sliggers, De verborgen wereld van
Democriet. 
17 W. Los, Opvoeding tot mens en burger. Pedagogiek als cultuurkritiek in Nederland in de 18e eeuw. Hilversum 2005,
55-57, 201, 263. In leerboeken is een accentverschuiving zichtbaar van dogmatische catechese naar algemeen
godsdienstig onderricht in de katechismus der natuur. Buijnsters, Buijnsters-Smets, Bibliografie van
Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800. Zwolle 1997, 34.
18 Dit was overigens geen protestants, maar een oudkatholiek verwijt aan de rooms-katholieken. P. van
Opheusden, ‘Henricus Berendtzen, aartspriester van Utrecht, een patriot die geen bataaf werd’, in: T.J.
Hoekstra, G.J. Hooykaas, E.I. Jimkes-Verkade (red.) [e.a.], Jaarboek Oud-Utrecht 1987. Utrecht 1970, 222-276. 
19 Van de Sande, ‘Tussen argwaan en overtuiging’, 116.
20 J. Rosendaal, Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1995. Nijmegen 2003, 455-592.
21 Vaderlandsche Verhandelingen. Gorinchem 1787, 96.
22 H. Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam 1540-1860. Amsterdam 1985, 145-147.
23 J.C. Streng, ‘Stemme in staat’. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle 1579-1795. Hilversum 1997.
24 J.A. Schimmel, Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810. Tilburg 1966.
25 Schimmel, Burgerrecht te Nijmegen; Streng, ‘Stemme in staat’, 378-381.
26 M. Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud. Sociale verandering in het Revolutietijdvak ’s-Hertogen-
bosch 1770-1820. Nijmegen 1999.
27 ‘Briev van G. Christianus, over de Propositie van Z.D. Hoogheid, den 9 October aan Hun. Ed. Groot.Mog.
gedaan, en de noodzakelykheid en billykheid tot het toestaan van de Vryheid der Godsdienstuitoefening,
zowel aan Roomschen als aan Onroomschen’, in: De Politieke Kruyer ii (1783), 1137-1146; 1145.
28 Van der Heijden, De dageraad, 18.
29 Ibidem, 18-19. 
30 Ibidem.
31 ‘Acte van Verbintenis’, Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken […]. 33 dln. Leiden 1767-1799; 1786, 819. 
32 P.J.H.M. Theeuwen, Pieter ’t Hoen en de Post van den Neder-Rhijn. Hilversum 2002, 547-551.
33 Theeuwen, Pieter ’t Hoen, 316-323.
34 C.M. Hogestijn, Het Algemeen Welzijn van het Volk. Deventer in de patriottentijd. Nijmegen 2005, 411-508.
35 Schimmel, Burgerrecht te Nijmegen
36 Streng, ‘Stemme in staat’, 381.
37 Vaderlandsche Verhandelingen (1787), 96, 122.
38 Gec. in: L. Wessels, ‘De beste aller werelden? Politiek, religie en een weerbarstige samenleving, Nederland
1650-1850’, in: E. van der Wall en L. Wessels, Een veelzijdige verstandhouding, 36-72, 65.
39 Van der Heijden, De dageraad, 25.
40 G.J. Schutte, ‘Gereformeerden en de Nederlandse revolutie in de achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor
Geschiedenis 102 (1989), 496-516; G.J. Schutte, ‘Nederland: een calvinistische natie?’, in: Bijdragen en Medede-
lingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 107 (1992), 690-702.
41 Jongenelen, ‘Mordechai’, 94-108.
42 Theeuwen, Pieter ’t Hoen, 551.
43 H. Knippenberg, De religieuze kaart van Nederland. Omvang en geografische spreiding van de godsdienstige
gezindten vanaf de Reformatie tot heden. Assen/Maastricht 1992.
44 A. Terpstra, ‘Historia pro Patria. Vaderlandse geschiedenis en natievorming in de Bataafs-Franse tijd’,
in: Skript. Historisch tijdschrift 18 (1996), 153-163. 
45 De Prinsgezinde Nederlander, ter verjaaringe van zijne doorluchtige hoogheid Willem de Vijfde. z.p. 1786. Knuttel
21347
46 C. Huisman, Neerlands Israel. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw. Dordrecht
1983, 96. De opname van de katholieken in het Opstandbeeld kreeg eind achttiende eeuw een impuls maar
was niet nieuw. Ook in sommige pamfletten uit de zestiende eeuw zelf kregen zij een plaats in de strijd
tegen Spanje toegekend (‘men vindt soo trouw papisten als ghereformeerde’): Geurts, De Nederlandse
Opstand in de pamfletten, 229-257.
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47 Gec. in: J. de Jong, De gereformeerde kerk in de tweede helft der vorige eeuw en de revolutionaire woelingen in ons
vaderland in betrekking tot haar, de roomschen en de dissenters. Amsterdam 1894, 36.
48 Van der Heijden, De dageraad, 18.
49 D. Hovens, Onze tegenwoordige toestand vergeleken by dien onzer voorouders in en om het jaer 1574, ter aenmoedi-
ging der Nederlanders, en vooral, der inwoonders van Leyden tot het vertrouwen op God. In twee redenvoeringen. Leiden
1782, 33.
50 Een Cosmopoliet, Tafreel van de zeden, opvoeding, geleerdheid, smaak, en verlichting in het voormalig gewest
Holland. Amsterdam 1798, 111.
51 Hovens, Onze tegenwoordige toestand, 31-32.
52 Paape, Republikeinsch speelreisje, 78.
53 Van der Zeijden, Katholieke identiteit en historisch bewustzijn, 114-123.
54 Van der Zeijden, Katholieke identiteit, passim.
55 De Bruin, Het ontstaan van de schoolstrijd, 140-145.
56 J. Stouten, Willem Anthonie Ockerse (1760-1826). Amsterdam/Maarssen 1982, 213-214. Ockerse kwam in:
Vruchten en resultaten van een zestigjarig leven (2e dr. Amsterdam 1825-1826) terug op de gevolgen van de zes-
tiende-eeuwse kerkscheuring. Hij betreurde het dat katholieken en protestanten er onverzoenlijke partij-
en door waren geworden. De tweespalt zag hij vooral weerspiegeld in de katholieke landen, waar sprake was
van een overmatige invloed van het kerkelijk oppergezag op het lichaam van de staat. Hij zag het ook in de
tegenwerking tegen het wereldlijk gezag in protestantse staten, vooral wanneer het zaken betrof waarvan
de katholieke geestelijken meenden dat ze ingingen tegen het belang van hun kerk. Het ‘pausgezinde stel-
sel’ was volgens Ockerse daarom ‘in den hoogsten graad insociaal’ (165).
57 J.C.H. Blom en C.J. Misset, ‘“Een onvervalschte Nederlandsche geest”. Enkele historiografische kantte-
keningen bij het concept van een nationaal-gereformeerde richting’, in: E.K. Grootes, J. den Haan (red.),
Geschiedenis, godsdienst, letterkunde. Opstellen aangeboden aan dr. S.B.J. Zilverberg ter gelegenheid van zijn afscheid
van de Universiteit van Amsterdam. Roden 1989, 221-232.
58 N. Maas, ‘Laurens Janszoon Coster. Opkomst en ondergang van een uitvinder’, in: N.C.F. van Sas (ed.),
Waar de blanken top der duinen en andere vaderlandse herinneringen. Amsterdam/Antwerpen 1995, 81-90.
59 ‘Zoo betraden onze landzaten, vroeger en rustiger dan de meeste volken in Europa, de bane van weten-
schap en kennis; en zelfs voor de dageraad van hooger Verlichting in de zestiende eeuw aanbrak (…) was de
drukkunst in ons vaderland (…) uitgevonden’: M. van Hall, Redevoering over de Grondwet voor het Koninkrijk der
Nederlanden. z.p. 1827, 30-31.
60 Veltman-van den Bos, Petronella Moens, 390 en 286. Deze opvatting lazen Nederlandse protestanten – los
van Coster – ook bij tal van buitenlandse auteurs: ‘Een pragtige uitgave van den bybel te drukken op eenen
tyd toen de protestanten zig de boeyen van het pausdom begonnen te ontslaan en het recht van voor zig-
zelven te oordelen eischten, was eene onderneeming die het volk zeer moest behaagen’: T. Cogan, De Rhyn
of reis van Utrecht na Frankfort [...]. Haarlem 1795-1800, 470.
61 S.I. Wiselius, De staatkundige verlichting der Nederlanderen, in een wijsgeerig-historisch tafereel geschetst: een
geschrift van den jare 1793. 2e dr. Brussel 1828, 35, 97-100, 112, 351.
62 H. Tollens, ‘Feestzang’, in: Gedenkschriften wegens het vierde eeuwgetijde van de uitvinding der boekdrukkunst.
Haarlem 1824, 161-172.
63 B. Sliggers, De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869.
Haarlem 1995, 81.
64 Sliggers, De verborgen wereld, 81.
65 J.F. Helmers, ‘Aan de drukkunst’ (1804), in: Gedichten, deel iii. 3e dr. Rotterdam 1822-1823, 20-33, 29-30.
66 C. van der Aa, Iets over de uitvinding en voortgang der Boekdrukkunst. Utrecht 1802, 39-40
67 J. van Dijk, De Vrijheid der drukpers. Rotterdam 1786, 13.
68 Van Sas, De metamorfose, 195-221.
69 Cordate brief van den Heer van Amsterdam. Aan een Heer in ’s Gravenhage, ter opening der oogen van alle
Nederlanders. Wegens de Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westfriesland, in hun Edele Groot Mogende
Vergadering aangenoomen, op woensdag den 28 September 1782. Ter beteugeling der drukpers. Met aantooning hoe
onrechtvaardig het gehandeld, en hoe hoonend voor braave Vaderlanders het zoude zyn, zoo die resolutie doorging.
Amsterdam 1782, 13.
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70 P. Conradi, De vryheid der drukpers, onafscheidelyk verknogt aan de vryheid der Republiek. Amsterdam 1783, 12.
71 Van Dijk, De vrijheid der drukpers, 7-8.
72 In: De Politieke Kruyer, v (1785), 292-293. De opmerking moet worden gezien als een uiting van ‘anti-ortho-
dox antipapisme’. Het was een reactie op het bezwaar van twee predikanten tegen de vrijheid van drukpers
omdat die de positie van de heersende kerk zou aantasten.
73 E.M. Wiskerke, ‘Visies op de katholieke Vondel 1780-1850’, in: Spektator 17 (1987-1988), 447-456; 449.
74 E.M. Wiskerke, ‘“Wat zal ik U van onzen Vondel zeggen?” […]’, in: De Negentiende Eeuw 9 (1985), 171-192;
187; Wiskerke, ‘Visies op de katholieke Vondel’, 448.
75 G.J. Johannes’, De lof der aalbessen. Over (Noord-) Nederlandse literatuurtheorie, literatuur en de consequenties van
kleinschaligheid 1770-1830. Den Haag 1997, 76-77, 81.
76 Johannes, De lof der aalbessen, 76; ald.: W. van den Berg, ‘Nationalisme een rem op de romantiek’, in:
Spektator 18 (1989), 347-350. 
77 Buijnsters, ‘Kennis en waardering voor middelnederlandse literatuur in de 18de eeuw’, in: A.P.J. Millen-
burg Naar de gesteldheid dier tyden. Middeleeuwen en mediëvistiek in Nederland in de 19de eeuw. Hilversum 1991.

4

‘de groote hoere’

1 Invloed zal er vooral zijn uitgegaan van de politieke opiniebladen omdat zij, anders dan de toen ook ver-
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nieuw actueel in een aantal Brabantse steden ten tijde van de Franse invasie (in februari en maart 1793): J. Ro-
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pers (red.), Openbaring en bedrog. De afbeelding als historische bron in de Lage Landen. Amsterdam 1995, 147-168; 150.
18 De Ouderwetse Nederlandsche Patriot (1781), 284-286. 
19 Ibidem, 286.
20 Ibidem, 336-340.
21 J.M. Peterse, ‘Publicist voor Oranje. R.M. van Goens en De Ouderwetse Nederlandsche Patriot’, in: Bijdra-
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34 Aldaar, 4.
35 Vaderlandsche Byzonderheden iii (1787), 125-126.
36 Deze beschuldiging ook in De Philarche of Vorstenvriend (1785), 137: ‘Even zoo walgt mij de laage vleierij en wie-
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bankroet van de Bataafse ideologie en hield hij ook de katholieken hun vergissing voor: ‘Maar gij roomsch-
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looven, vrijheids-leer, in den naam van uwen Heer onder ’t kruishout zelfs, bedroogen door de snoode arg-
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Gemeentearchief, zijn vier dochters liet dopen in de Petrus en Paulus-parochie, gehuisvest in De Oyevaar in
de Barndesteeg. 
52 De Politieke Snapster i (1785), nr. 48.
53 Idem, nr. 45. 
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62 Van Sas, De metamorfose, 195-221.
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Monteiro, Rooijakkers, Rosendaal (red.), De dynamiek van religie en cultuur, 261-281. 
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10 De Nederlandsche Spectator vii (1794), 289-296. 
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15 In culturele tijdschriften golden aanduidingen van de lezers als ‘medeburgers’ eveneens, maar in artike-
len over godsdienstige kwesties werden protestanten en katholieken toch nog vaak als aparte categorieën
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i. Amsterdam [1788], 24; Paape, De Hollandsche wijsgeer in Braband; Iets meer dan een roman. ii. Antwerpen enz. [1788],
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30 Baartmans, Hollandse wijsgeren, 458.
31 Ibidem, 459.
32 Rosendaal, Bataven!, 481.
33 Ibidem, 482.
34 Ibidem, 487.
35 Ik verwijs hiervoor naar hoofdstuk 5, het deel over de Vaderlandsche bibliotheek.
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Revolution. Oxford 1981, 250.
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38 Rosendaal, Bataven!, 447-448. 
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40 Ibidem, 69-70.
41 Ibidem, 71.
42 Tafreel van de zeden, opvoeding, geleerdheid, smaak, 120-128, 122.
43 Ibidem.
44 C. Rogge, De godsdienst afgezonderd van den staat, of proeve over de noodzakelijkheid der vernietiging van alle heer-
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45 H. van Alphen, De waare volksverlichting met opzigt tot godsdienst en staatkunde beschouwd. Utrecht 1793.
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47 [Paulus van Hemert], Lektuur bij het ontbijt en de thetafel (1804), 6-45; 11. Zie voor de (negatieve) visie van Van
Hemert op het katholicisme: Vuyk, Verlichte verzen en kolommen, 209-228; 221-223. Een notoire antipapist in re-

258

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 258



monstrantse kring was ook Boudewijn van Rees. Ook aan het begin van de achttiende eeuw kende de Broe-
derschap figuren met een vergelijkbare houding, bijv. Phillippus van Limborch. Voor de negentiende eeuw
zie: E.H. Cossee, Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855. Een Remontrants theoloog in de Biedermeiertijd.
Kampen 1988, 148-150. Met dank aan S. Vuyk.
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49 J. Heringa Ezn, Leerrede over het betamend gebruik der vrijheid […], op den agtsten lentemaand 1795 ter vieringe van
den […] Dank- en Biddag. Utrecht 1795; P. van Rooden, ‘Godsdienst en nationalisme in de achttiende eeuw: het
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50 E. Wolff en A. Deken, Geschrift eener bejaarde vrouw. Inl. en comm. A. Hanou. Amsterdam 2007, 195-207. Tekst
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http://web.maccom/andrehanou. DlI.: 28/2/2007; Dl ii.: 1/3/2007. Met dank aan A. Hanou.
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57 Margry, Teedere Quaesties, 133.
58 Ibidem, 215-217.
59 Ibidem, 217-218.
60 Rosendaal, ‘Geloof en Revolutie’, 261-281. 
61 Gegevens hierover zijn echter nog niet systematisch geïnventariseerd. Dit betreft bovendien een uiterst
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en voor een groot deel nog beschreven moeten worden.
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2003, 180.
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tussen katholieken en protestanten in Nederland en in het bijzonder de provincie Friesland. Assen 1957.
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68 J.H. Vos, Kan de kerk ook afgescheiden zijn van den staat? [s.l., ca.1795].
69 Wolff en Deken, Geschrift eener bejaarde vrouw, 200.
70 De Domkop of nationaal volks-boek iii (1796), 289-296, 290.
71 De Menschenvriend ix (1796), 297-304. 
72 Namelijk: P.J. Cuypers, J.F.J. Baesten, C.G.R. van Marle, G.A.M. van Bommel en de wat minder volgzame
Van Hooff: Witlox, De Katholieke Staatspartij, 35.
73 Van der Heijden, De dageraad, 176.
74 Th. Clemens, ‘Het vuur van de revolutie en de rooms-katholieke kerk in de Noordelijke Nederlanden’, in:
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waarheid’. Reactie op een reisverslag van Van Hogendorp uit 1819, waarin deze betoogde dat degene die zijn
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beste diensten bewijzen kon, tot de ambten verkozen moest worden. Van Hogendorp waarschuwde dat als
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provincie catastrofale ‘braindrain’ en kapitaalvlucht zou leiden. Het scheppen van politieke partijen uit hoof-
de van verschil in geloof, bewees een grote ‘ondienst’ aan het vaderland. Deze passage, die niet meer dan ze-
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domste bijgeloof’. Katholieke verontwaardiging was het gevolg, evenals een reeks van pamfletten van gere-
formeerde zijde. Zie o.a.: Clemens, ‘De terugdringing’. 
96 H. van Alphen, De rechten der gereformeerde gemeenten en dezelver leeraars, op de kerken en geestelijke goederen van
hun bezeten verdedigd, door een vriend van godsdienst en vaderland. Utrecht 1796, 19.
97 Van Alphen, De rechten der gereformeerde gemeenten, 17-19.
98 [G.J. Voorda], Noodig bericht aangaande de geestelijke goederen der stad Leeuwarden, ter verdediging van de eere der
voorouders, zo met betrekking tot de stad als tot de gereformeerde kerk. Leeuwarden 1796, 11-12. 
99 [Voorda], Noodig bericht, 11-12.
100 Clemens, ‘Confessie, kerk, natie en staat’, 145-175, 159.
101 Knippenberg, De religieuze kaart van Nederland, 7. 
102 Kluit, De rechten van den mensch, 246.
103 Van Alphen, De rechten der gereformeerde gemeenten, 42. 
104 Van Alphen, De waare volksverlichting.
105 Van Alphen, De rechten der gereformeerde gemeenten, 23-24.
106 Volkssociëteiten waarin katholieken participeerden bestonden behalve in Amsterdam in: Voorburg,
Maassluis, Nootdorp, Druten, Ootmarsum; ook in de overkoepelende provinciale organisatie van 130 clubs
in Holland zaten katholieken, evenals in de landelijke organisatie, de ‘Centrale Vergadering’ opgericht door
Gerrit Paape. Van der Heijden, De dageraad, 160-163. 
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107 Ph. Verbrugge, Over de duurzaamheid en onduurzaamheid des nieuwen Nederlandschen staatsgebouw. Leiden
1797, 118-122. Zie over Verbrugge (o.a. diens antipapisme): Van Wissing, ‘De kwaadaardige bedrijven van Phi-
lippus Verbrugge (1750-1806)’, 147-165.
108 Verbrugge, Over de duurzaamheid en onduurzaamheid, 118-122.
109 Zie voor de meer antropologische betekenis: Frijhoff, ‘Katholieke toekomstverwachting ten tijde van de
Republiek: structuur, en grondlijnen tot een interpretatie’ (1983), 430-459. G. Rooijakkers, ‘Confrontatie of ac-
commodatie? Het protestantse beschavingsoffensief in de Meijerij van ’s-Hertogenbosch (1648-1800)’, in:
Brabants Heem 41 (1991), 1-7.
110 Beide voorbeelden afkomstig uit: H.Th.M. Roosenboom, ‘Hanewinkel Stephanus (1766-1856)’, in: J. van
Oudheusden (eindred.), Brabantse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders. ii

Amsterdam/Meppel 1994, 49-52. Frank Meijneke werkt aan een proefschrift over Hanewinkel. Van deze au-
teur: ‘De Brabantse reizen van een fervent papenhater’, in: Trouw 17 mrt. 2007.
111 Van de Sande, ‘Beeldvorming over Noord-Brabant en antipapisme’, 95-108.
112 Zie voor de reacties op Hanewinkel hoofdstuk 5 en 6 over de Vaderlandsche letteroefeningen en de Vaderland-
sche bibliotheek.
113 Bijv. S. Klein, ‘De sprong naar ’95. Van patriots naar Bataafs republikanisme’, in: De Achttiende Eeuw 28
(1996), 39-46. 
114 Baartmans, Hollandse wijsgeren, 395-396.
115 Ibidem, 395-396.

6

het gewone getjank

1 Kloek, Mijnhardt, Blauwdrukken, 131.
2 Ibidem en Van Rooden, Religieuze regimes; Van Eijnatten, Liberty and concord. Specifiek in relatie tot de Letter-
oefeningen: Kloek,‘Vaderland en letterkunde, 1750-1800’, in: Van Sas (red.), Vaderland, 237-274.
3 R. Bosch, ‘Met wie las Pieter Teyler van der Hulst de Vaderlandsche Letteroefeningen?’, in: Tijdschrift voor tijd-
schriftstudies 6 (1999), 16-27; R. Aerts, De letterheren: liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids. Am-
sterdam 1997. Een online versie van de Letteroefeningen is in de maak. In de records wordt vooralsnog als aandui-
ding voor de auteur ‘journalist (name unknown)’ gezet. K. van Dalen-Oskam en S. van Dijk, ‘De Vaderlandsche
Letteroefeningen online! Nieuw onderzoeksperspectief: de contemporaine receptie van vergeten schrijfsters’,
in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 29 (2006), 3-18. 
4 Onduidelijk is nog of er een wisselwerking bestond tussen de staatkundige ontwikkelingen en eventuele
redactionele koerswijzigingen. Dit heeft als onontkoombaar nadeel dat de door mij getraceerde beeldvor-
ming niet direct valt terug te koppelen aan de machtspolitieke ontwikkeling en dat aan het argument mis-
schien te veel gewicht wordt toegekend. Vervolgonderzoek zou dat moeten uitwijzen.
5 In 1768 werd aan ‘vaderlandsche’ ‘nieuwe’ toegevoegd, daarna ‘hedendaagsche’ (1772), ‘algemeene’ (1779),
‘nieuwe algemeene’ (1786) en weer ‘algemeene’ (1791).
6 Johannes, De barometer van de smaak, 65-69.
7 Bijv.: J. Bout, ’t Merg van de historiën der martelaren: behelzende de voornaamste getuigenissen, schrikkelyke vonnis-
sen, stantvastige belydenissen, en wreede tormenten die dezelve geleden hebben (…): alles getrokken, uyt de groote Marte-
laars spiegel der doopsgezinden van Tilemans Jansz van Bragt. 3e dr. Amsterdam 1769. 
8 Tussen 1792-1795 was predikant Jacob Kantelaar een van de anonieme recensenten van de Letteroefeningen;
vgl. S. Vuyk, Jacob Kantelaar. Veelzijdig verlicht verliezer 1759-1821. Zwolle 2005, 61-63.
9 Vaderlandsche letteroefeningen i (1761). Voorberigt.
10 Johannes, De barometer, 188. 
11 Nieuwe algemeene v (1790), 364-368. De auteur, een telg uit een hugenootse familie die zich tot Brit had la-
ten naturaliseren en een positie verwierf als geestelijke in de anglicaanse kerk, overleed in 1788. In datzelfde
jaar verscheen de oorspronkelijke titel van het genoemde werk: A short account of the docrine and practices of the
Church of Rome: divested of all Controversy, and humbly recommended tot the perusal of alle good Catholics as well as Pro-
testant (Dublin, 1788).
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12 Algemeene v (1783), 320-322; Nieuwe algemeene iv (1789), 173-176. De vertalingen van de prekenbundels da-
teren uit 1783 en 1788. 
13 H. van Combrugge, ‘Emile en Sophie wisselen boeken uit. Lectuur en meisjesopvoeding bij Rousseau’, in:
Pedagogiek, jrg. 21, nr.1 (2001). Quiëtisten veroordeelden alle menselijke inspanning. Alleen door volledige
passiviteit zouden de gelovigen de volmaaktheid en de totale overgave aan God kunnen bereiken. In 1687
werd deze opvatting door paus Innocentius xi verboden.
14 Algemeene xix (1809), 1-9.
15 Algemeene iii (1793), 274-286, 320-331.
16 Algemeene vi (1784), 549-551.
17 Algemeene iii (1793), 103-104. 
18 In 1776 werden Caracciolo’s publicaties hier in het Frans geïntroduceerd door de katholieke uitgever Bar-
tholomeus Vlam: Polman, Katholiek Nederland, ii, 298-299.
19 L. Carraciolo, Brieven van paus Clemens XIV. 3 dln. Amsterdam 1777. i, Aan de lezer.
20 Idem, Beschrijving van het leven en de gevoelens van Paus Clemens XIV. Rotterdam 1778. Voorbericht.
21 De pauselijke verordening verscheen ook in Nederland: Breve van den paus Clemens XIV wegens de vernietigin-
ge der Societeyt Jesu. [z.p.] 1773. 
22 Hedendaagsche vi (1777), 504-512; 504-505.
23 Ibidem vi (1777), 176-182, 176. Het spectatoriale geschrift De Opmerker loofde Clemens xiv in dezelfde trant:
een ‘eerlyk man, een verlicht en gemaatigd godgeleerden, een waar wysgeer, een opregt christen, en waardig
den eersten zetel in de Christenheid te bekleeden. Wy durven dan dezen paus, niet alleen aan de geheele
roomschgezinde, maar zelfs aan de geheele protestantsche geestlykheid als een voorbeeld aanpryzen, dat
waardig is door alleen nagevolgd te worden’. De Opmerker v (1776), 74.
24 [E.M. Engelberts], Uitgeleezene gedagten van Paus Clemens XIV. Amsterdam 1779.
25 Algemeene ii (1780), 118-121.
26 Ibidem 433-436. Andere ‘pausberichten’: recensies n.a.v. Historie der Pausen. Amsterdam 1752-1768, van de
Schotse, tot het protestantisme bekeerde jezuïet Archibald Bower. Protestanten konden eruit leren onder
welke omstandigheden de Hervorming was opgekomen en waarom een terugkeer naar zuiverheid in de kerk
zo dringend was geweest. Katholieke geschriften tegen Bower negeerde het tijdschrift: Nieuwe i (1768), 51-57;
ii (1769), 12-16; n.a.v. Het begin en einde van de stoel van Romen. Leeuwarden 1769: Nieuwe ii (1769), 183; n.a.v. Het
Leven van Vigilius Paus te Rome. Amsterdam 1770: Nieuwe iv (1770), 101-104; n.a.v. Wat is de Paus? Nijmegen z.j:
Algemeene iv (1782), 408-410; n.a.v. Geschiedenis van het leven en de regering van Paus Leo den Tienden. Haarlem z.j.:
Algemeene xx (1810), 532-538. 
27 Vaderlandsche letteroefeningen ii (1762), 1-13; Idem iv (1764), 292-299; Nieuwe i (1768), 175-219; Het anti-jezuï-
etisme in de Letteroefeningen werd ook opgemerkt door: W. van den Berg, ‘The Vaderlandsche Letter-oefenin-
gen (1761-1771) and Tolerance’, in: M. Mat, Secularisation. Problèmes d’histoire du christianisme 13 (1984), 67-76. Er
kwamen in deze jaren veel meer anti-jezuïetische uitgaven uit dan uit het tijdschrift blijkt. Bijv. het uit het
Frans vertaalde: De snoode listen en bedriegereyen der thans vagebondeerende jesuiten ontdekt in de heimelyke samen-
spraaken van eenige van dezelven uit echte stukken verzameld. ’s-Gravenhage 1767; En: De waare oorsprong, schielyke
aanwas en onverhoedze val der Jesuiten: nevens echte berichten van hun wonderbaarlyk listige handel- en regeerwyze in
Paraguay […] waar bynog is gevoegd eene lugtige en openhartige confessie van de paters Jesuiten, aan de roomsgezinden
in Nederland en elders door Urbanus Catholicus. Utrecht 1767. De in dichtregels gegoten boodschap aan de Ne-
derlandse katholieken werd afgesloten met: ‘Maar ik Catholicus, beweer/Het onherstelbaar zinken/De Je-
suitische gruwelleer/Die over al moet stinken/Gelyk al ’t vuil van Romen/Moete in den afgrond stroomen/Op
dat men ’t leed, welk Satan deed/In eeuwigheid vergeet! (12). 
28 Voor Van Hardenveldts reputatie van ‘papenvreter’ o.a. diens De ontdekte wolf in den pot. Utrecht 1735; over
de Junipaniek van 1734 en de transsubstantiatieleer: Nieuwe iii (1770), 205-206. 
29 Hedendaagsche iii (1774), 276-277.
30 Hedendaagsche iii (1774), 188. Het verschijningsjaar van het ‘prentenboek’ en de auteur(s) bleven onver-
meld. (Waarschijnlijk niet overgeleverd). Het prentenboek werd ook geadverteerd in de Leidsche Courant van
9 februari 1774. Over de historische ontwikkeling van het anti-jezuïetisme in Duitsland: R. Healy, The Jesuit
Specter in Imperial Germany. Boston/Leiden 2003. 
31 Hedendaagsche vi (1777), 418-419. Oorspr. titel: Briefe über das Monchswesen, von einem Catholischen Pfarrer an
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einem Freund (1772; 2e dr. 1775, 4e dr. 1780-1781) [anoniem: toegeschr. aan Georg Michael La Roche]. Rec. in: De
Opmerker, nr. 114 (1774). Soortgelijke getuigenissen nam de Letteroefeningen soms ook op in anekdotevorm in
de rubriek ‘Mengelwerk’: bijv. ii (1773), 228-237.
32 Voltaire en de Republiek. Teksten van Voltaire over Holland en Hollanders. Keuze en vert.: J.P. van der Sterre. Am-
sterdam/Antwerpen 2006, 239.
33 Hedendaagsche vii (1778), 318.
34 Algemeene vaderlandsche letteroefeningen iv (1782), 286-289.
35 Algemeene iv (1782), 481-482; Nieuwe algemeene i (1786), 453-455; Nieuwe algemeene ii, 400-401.
36 Een Frans voorbeeld: [Anoniem], De gevallen levensloop van Mej. De St. Phale: Zynde een volkomen verhaal der
wonderbaare bekeering van een edele Fransche juffer, van de Roomsche tot de Gereformeerde religie; haare wegvoering
naar een klooster [...] benevens de verydeling van den bedekten handel van een Jesuït (1755). Amsterdam 1763. Vert. on-
bekend.
37 J.M. Miller, Siegwart; eene kloostergeschiedenis. 3 dln, 2 dr. Amsterdam 1778-1779. Vert. anoniem.
38 Idem, Siegwart: a monastic tale. (Trans. L. Hawkins). Londen 1806.
39 Siegwart i 1778, Voorrede. Rec. in: Algemeene i (1779), 330-331.
40 D. Diderot, De kloosterling. Haarlem 1798. In de narede wordt verklaard dat de roman zou ontstaan zijn uit
een schelmenstreek, op touw gezet door Diderot en F.M. Grimm om hun vriend, de markies de Croismare van
zijn landgoed in Normandië te doen terugkeren naar Parijs. De markies had zich eerder druk gemaakt over
een kloosterlinge die een proces tegen haar kloostergelofte verloren had. Diderot schreef hem nu fictieve
brieven waarin de kloosterlinge de markies om hulp en bescherming vroeg. Deze briefwisseling verwerkte
Diderot tot een roman. 
41 Diderot, De kloosterling, Voorbericht; in drie drukken. 
42 Algemeene i (1798), 189-192.
43 Idem xiii (1803), 621-623. Ook besproken: Amalia en Sternthal, eene kloostergeschiedenis. Rotterdam 1794, in:
Idem iv (1794), 133-135. 
44 Noch de brontekst noch de Nederlandse vert. bleek via de Nederlandse Centrale Catalogus te traceren. De
Franse vertaling, Agatha ou la Religieuse anglaise, traduit de l’anglais (1799) volgens de ncc ihE vert. door Loui-
se Alexandre Boutinon de Courcelles de Guibert, bleek eveneens nog onvindbaar. 
45 C. Wintermans, ‘Dutch Translations of English Novels, 1770-1829’, Cardiff Corvey: Reading the Romantic Text
7 (dec. 2001). Online: Internet (sept. 2006): <http://www.cf.ac/encap/corvey/articles/cc07-n05.html.>
46 Sturkenboom, Spectators van hartstocht, 295-358.
47 Tumbleson, Catholicism in the English Protestant imagination, 55.
48 Van dezelfde auteur: Geschichte der Jesuïeten in Baiern. München 1816.
49 Algemeene xx (1810), 270-272. (Alleen nog in een Duitse versie raadpleegbaar). 
50 Ook geconcludeerd in: Van de Sande, ‘Decadente monniken en nonnen’, 239-260.
51 M. Buisman, Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815 […]. Amsterdam [1960], passim.
52 E.M. Post, Het land, in brieven. Amsterdam 1788; dezelfde Voor eenzaamen. Amsterdam 1789, 200-226. Met
dank aan Peter Altena.
53 A. Loosjes, Pzn., Charlotte van Bourbon. Haarlem 1792. Voorwoord.
54 Van de Sande, ‘Decadente monniken en nonnen’, 239-260.
55 A.J.M. van Alkemade, Vrouwen XIX. Geschiedenis van negentien religieuze congregaties 1800-1850. ’s-Hertogen-
bosch 1966.
56 A. Sens, Mensaap, heiden, slaaf. Nederlandse visies op de wereld rond 1800. Den Haag 2001, 4.
57 R. Dekker, ‘Van ‘grand tour’ tot treur- en sukkelreis. Nederlandse reisverslagen van de 16e tot begin 19e
eeuw’, in: Opossum. Tijdschrift voor Historische en Kunstwetenschappen 4 (1994), 8-25; P.J. Buijnsters, Imaginaire
reisverhalen in Nederland gedurende de achttiende eeuw. Groningen 1969; A.J. Hanou, ‘Verlichte vrijheid. Over een
denkbeeld in imaginaire reizen’, in zijn: Nederlandse literatuur van de Verlichting (1670-1830). Nijmegen 2002, 73-
94, 264-267.
58 Zie volgende hoofdstuk.
59 Sens, Mensaap, heiden, slaaf, 6.
60 J. Meerman, Eenige berichten omtrent de Pruissische, Oostenryksche en Siciliaansche monarchiën […]. 4 dln. Den
Haag 1793-1794. Voorrede (1791).
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61 De Ned. ed. van Volkmanns Reis-boek noemt geen vertaler. Volgens Meerman was het Van Goens: R. de
Leeuw (red.), Herinneringen aan Italië […]. Zwolle 1984, 259-261; J. J. Volkmann, Reis-boek door Italiën […] nu ten
dienste der Hollanderen. 6 dln. Utrecht 1773-1774.
62 Voorrede van den Heer ***’ i-xxxiii; v-xxxiii. Vanaf p. 197 zou de vert. door een ander zijn overgenomen:
Volkmann, Reis-boek, deel 1 (1773).
63 A. Suran, ‘Protestantische Wahrnehmung der Katholischen Provence. Deutschsprachige Reiseberichte
aus der Zeit nach der Grossen Revolution’, in: Historisches Jahrbuch 123 (2003), 239-266.
64 Bisschop van Le Mans uit de vierde eeuw, wiens beenderen in 836 werden overgebracht naar Paderborn.
Volgens de overlevering vonden op zijn graf diverse wonderen plaats. Ook nu nog wordt in Paderborn de
dag van Liborius elk jaar op 23 juli gevierd.
65 H. Potter, Reize van Amsterdam, naar Hanau, door een groot gedeelte van Duitschland gedaan in den jare 1809. Am-
sterdam 1810, 148-157.
66 A. van der Willigen, Reize door Frankryk, in gemeenzame brieven, aan de uitgever. Haarlem 1805, 95. Dat bete-
kende niet dat binnen kerkmuren alles geoorloofd was. In Bordeaux bezichtigt Van der Willigen een kerk
waar hij een levensgroot Christusbeeld aantreft, behangen met allerlei fel gekleurde stoffen. Verstandige
geestelijken zouden dergelijke ‘gedrogtelijke poppen’ die aanleiding gaven tot spotternij, niet moeten dul-
den omdat ‘vooral onze eeuw zulke diergelijke verbeteringen, volstrekt noodzakelijk maakt’, 464-465.
67 J.H. Campe, Reisbeschryvingen voor de jeugd […]. 5 dln. Amsterdam 1786-1804; ii (1786), 232-243. Ook andere
jeugdboeken bevatten soortgelijke ambivalente informatie. Zo brengt de anonieme auteur van De jonge rei-
ziger door Nederland waardering op voor de versieringen van de kerk en de muziek als middelen om de weg
naar het hart openen. Hij zegt er echter meteen bij beslist niet de verdenking op zich te willen laden de ‘beel-
dendienst, of andere instellingen van Romen’ voor te staan: i (1789), 61-62.
68 De Vet, Pieter Rabus, 132.
69 Manning en Buijks, ‘Pieter Rabus en Rome’, 179-189.
70 Sens, Mensaap, heiden, slaaf, passim.
71 Boekzaal der geleerde wereld ii (1776), 288.
72 Sens, Mensaap, heiden, slaaf, 69-70.
73 Algemeene ix (1799), 22-25, 64-71, 105-110, 142-145. 
74 J.L. Ewald, Over volks-verlichting, haare grenzen en voordeelen. Amsterdam 1793, 116. De Europese beschavings-
geschiedenis geanalyseerd aan de hand van de tegenstelling katholicisme-protestantisme, zou in de negen-
tiende eeuw uitgroeien tot een vorm van apologetiek. mede n.a.v.: Napoléon Roussel, De katholieke en protes-
tantsche natiën onderling vergeleken uit het drieledig oogpunt van welvaren, verlichting en zedelijkheid. 2 dln.
Groningen 1856. Zie: Van der Zeijden, Katholieke identiteit, hfst. 6. 
75 Drury, ‘Anti-Catholicism in Germany, Britain, and the United States’, 98-131.
76 Vervolg citaat: ‘Het geheele sijstema van den roomschen stoel valt langzaamerhand in duigen; en zonder
aanspraak te maaken op meer scherpzinnigheid, mogen wij het waagen te voorspellen, dat, naar maate het
gebied der verdraagzaamheid zich verder uitstrekken zal, alles wat het licht schuwen moet ook allengs zal
verdwijnen, tot eindelijk het verschil tusschen roomschgezinden en protestanten geheel en al ophoudt’, in:
J. Townsend, Reize door Spanje gedaan in de jaaren MDCCLXXVI en MDCCLXXVII. 3 dln. Haarlem 1792-1793; i,
1792, 78-79. Over antipapisme in Engelse reisbeschrijvingen: Haydon, Anti-Catholicism, 26-27; J. Black, The Bri-
tish and the Grand Tour. Londen 1985, 189-203.
77 Het probleem lag volgens Carr op het niveau van de beeldvorming: de Ier was katholiek en kon daarom
niet ‘verlicht en goed’ zijn, zie: J. Carr, Reize door Ierland. Leeuwarden 1816, 227-247. 
78 Algemeene iii (1793), 214-220; 216. 
79 Algemeene iv (1794), 562-567.
80 De Leeuw, Herinneringen aan Italië.
81 Algemeene iv (1782), 219-225.
82 Algemeene iv (1794), 551-560.
83 Ibidem iv, 562-567.
84 H. Hendrix en T. Hoenselaars (red.), Vreemd volk. Beeldvorming over buitenlanders in de vroegmoderne tijd. Am-
sterdam 1998.
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85 A. Hanou, ‘De wereld van Cornelis de Bruyn (1652-1726/27)’, in zijn: Nederlandse literatuur van de Verlichting
(1670-1830), 27-34.
86 Hanou, ‘Cornelis de Bruyn’, 261.
87 G. M. A. Baretti, Reize door Engeland, Portugal, Spanje en Frankryk. 4 dln. Amsterdam/Harlingen 1773 (I); uhE

A journey from London to Genoa through England, Portugal, Spain and France (3e ed., Londen 1770).
88 ‘Voorrede van den Heer ***’ in: Volkmann, Reis-boek. i (1773). De Engelse predikant Sharp spande volgens
Van Goens de kroon. In zijn Letters about Italy [...] gaf hij zoveel voorbeelden van ‘’t wanstaltigst en ongeryms-
te bygeloof’ dat hij in de Engelse editie de verontschuldiging had moeten opnemen dat ‘men in de roomsche
landen al dat apenspel moest blyven dulden om het gemeen gene ergernis te geven’.
89 Volkmann, Reis-boek i (1773) lxxiii-lxxiv. Voorbericht.
90 ‘Daniël Radermachers “Bedenkingen over het reizen”. Met een reactie van Johan Meerman’, in: De Leeuw,
Herinneringen aan Italië, Bijlage 259-261.
91 P.W. Klein, ‘Johan Meerman. Conservatief aan de kantlijn’, in: M. Bruggeman [e.a.] (red.), Mensen van de
nieuwe tijd. Een liber amicorum voor A.Th. van Deursen. Amsterdam 1996, 399-413.
92 J. Meerman, Eenige berichten, 55, 65. 
93 Meerman, Eenige berichten. iv, 359.
94 Toch bevonden zich onder de priesters hier en daar wel lieden met een meer verdraagzame ‘liberale geest’.
Met een van hen ging Meerman in discussie over de mogelijkheid van een vereniging tussen de ‘roomsche
en protestantsche kerk’. Nog voor de reiziger zijn bezwaren kenbaar kon maken, viel de priester hem zelf al
in de rede met de tegenwerping: ‘Ja, die lastige historie van dien paus verhindert het’.
Meerman, Eenige berichten. iv, 321-328. 
95 Wetenschappen die een ‘navorschenden geest’ of ‘denkend vernuft’ vereisten, werden door de aangeno-
men geloofsleer aan banden gelegd. Niemand waagde het zijn ‘redekavelingen’ of ontdekkingen openbaar
te maken. Maar er was één positief effect: de wel toegestane ‘verbeeldingskracht’ maakte Italië tot het vader-
land van dichters, schilders en beeldhouwers, zie: F. Münter, Berichten van Napels en Sicilië: byeen verzameld op
eene reis, gedaan in de jaaren 1785 en 1786. 3 dln. Haarlem 1791-1792, iii, 129-130. 
96 C.M.J.B.M. Dupaty, Brieven over Italië, in het jaar 1785. 2 dln. Leiden 1800, ii, 209-210. 
97 N.A. van Rijneveld, Reize naar de Middelandsche Zee. 2 dln. Amsterdam 1803, ii, 345.
98 Ibidem, i, 7, 14.
99 A.F.F. von Kotzebue, Aangetekende byzonderheden myner reis van Lyfland naar Italië. 3 dln. Amsterdam 1805; i,
Voorrede, vi-viii.
100 Hedendaagsche iii (1774), 276-277. 
101 Ibidem. Exemplaren van het Antipapistisch Journaal waren niet voorhanden. Zeker is dat het nog in 1788
bekend was, maar daarna waarschijnlijk niet meer herdrukt; vgl. ook R. Arrenberg, Naamregister van de bekend-
ste en meest in gebruikzynde Nederduitsche boeken. Rotterdam 1788.
102 Hedendaagsche iii (1774), 396.
103 Idem ii (1773), 489-490.
104 F. de Vrye, Verdeedig schrift voor de Rooms Catholijken. Amsterdam 1774. 
105 F.L. van Stolberg, Reis door Duitschland, Zwitserland, Italië en Sicilië. 4 dln. Amsterdam 1772-1812; iii (1798-
1801), 275-279.
106 Op eerdere pagina’s brak Stolberg een lans voor het ‘harde’ monnikenleven. Zij die zich om gods wil oe-
fenden in zelfbeheersing en zich voegden naar de strenge voorschriften, waren ‘verre boven alle ligtzinnige
spotternij’ verheven. De Nederlandse vertaler waarschuwde de lezer echter deze opvatting niet te ‘gul’ over
te nemen, want zij riekte te veel naar een ‘monnikenmoreel’, een te verwerpen geestesgesteldheid die niet lan-
ger paste in de moderne samenleving. In plaats van zich op te sluiten in een ‘louter bespiegelend leven’ dien-
den de burgers zich nuttig te maken voor het algemeen belang; zie: Algemeene xii (1802), 64-71; 69.
107 Algemeene xvii (1807), 9-10.
108 Algemeene xx (1810), 577-579. 
109 Kloek, Mijnhardt, Blauwdrukken, 179-80.
110 P. Altena, ‘De autobiografie van een Delfts patriot. Over mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap
(1792) van Gerrit Paape’, in: Spektator 19 (1990), 11-34.
111 Algemeene iii (1781), 616-620; Algemeene iv (1782), 28-31.
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112 Idem iii (1781), 423.
113 Wolff en Deken, Economische Liedjes ii, 133-178, 163, 166.
114 Hedendaagsche iii (1774), 11-13; Van Rooden, Religieuze regimes, 78-120; 83.
115 Clemens, ‘De terugdringing’.
116 Nieuwe algemeene iv (1789), 404-405. Zelfde brochure ook bij: Clemens, ‘Confessie, kerk, natie en staat’,
145-175; 151.
117 Algemeene vii (1797), 249. Gesign. door: J. Hartog, Uit het leven van een tijdschrift. Algemeene Vaderlandsche
Letteroefeningen 1791-1811. Utrecht 1879, 480. [Overdruk uit De Gids, jrg. 43 (1879) dl 1-2]. 
118 Vaderlandsche letteroefeningen i (1761), 45-56.
119 Algemeene ix (1799), 434-440.
120 Algemeene xv (1805), 484-490.
121 F. Dobbrauski, Eeuwzang op het tweehonderjarig feest der Hervorming van Amsterdam. Amsterdam 1778; P.
Conradi, De Hervorming van Amsterdam. Amsterdam 1778.
122 J. Mobachius, Gedenkteken Opgericht ter herdenking van het Tweemaal Honderdjaarig tijdsgewricht, en jubel-
feest, der Reformatie. Amsterdam 1778. 
123 Algemeene vii (1778), 397-399.
124 Johannes, De barometer, 186-189.
125 ‘Brief over den oorsprong, voortgang en versterf der Hollandsche Jansenisten’, in: Vaderlandsche letter-
oefeningen v (1765), 177; korte rec. van een gedichtenbundeltje t.b.v. van ‘Catholyke Armkantooren en Gods-
huizen’, in: Hedendaagsche ii (1773), 185-186.
126 Algemeene ii (1780), 508-510. 
127 Van der Heijden, De dageraad, 26, 28.
128 Theeuwen, Pieter ’t Hoen, 317; Algemeene vi (1784), 548-549.
129 Algemeene iv (1782), 230. 
130 Van Sas, ‘Eigen en vreemd’, 147-149, 150.
131 Pamflet in 1780 gedrukt bij Izaac de Jongh in Amsterdam.
132 Kloek, Mijnhardt, Blauwdrukken, 209.
133 Algemeene viii (1798), 524-525; Ook besproken: ‘Nieuwe winter-avond gesprekken, tusschen twee boeren;
zynde de een van den gereformeerden, en de andere van den roomsch catholyken godsdienst, over godsdien-
stige, burgerlyke en huishoudelyke belangen in dezen tyd’ (1796) in: idem vii (1797), 31-32.
134 Vlgs. A. van den Berg. Uitvoerig over diens invloedrijke Verdediging van de zaak der hervormden Amster-
dam 1797, in het volgende hoofdstuk; zie: Algemeene vii (1797), 424-426.
135 Algemeene x (1800), 618-625.
136 Idem vii (1797), 424-426; Idem viii (1798), 64-66.
137 Van de Sande, ‘Beeldvorming over Noord-Brabant’, 95-108; Clemens, ‘De terugdringing’, 27-39.
138 Algemeene x (1800), 206-207; Idem xi (1801), 197-198; Idem xii (1802), 212.
139 Idem vii (1797), 307-311; Spaans, ‘Katholieken onder curatele’, 110-130. Ook was er aandacht voor histori-
sche (voorbeeld)figuren: ‘onvermengden lof’ gold voor de Rotterdamse priester Huibert Duifhuis (1531-1581).
Een waar ‘vaderlander’ die om zijn rekkelijke aard moest vluchten voor de inquisitie en na de pacificatie van
Gent hervormd predikant werd: Algemeene vii (1797), 287-298.
140 [P. Schouten], Overgang van Frans Voorhout, uit de gemeenschap der gereformeerden tot die der roomsch katholij-
ke kerk. Amsterdam/Alkmaar 1797. 
141 Algemeene v (1795), 509-510.
142 Algemeene viii (1798), 288-292.
143 N.a.v.: [P. Schouten], Overgang van Frans Voorhout Amsterdam 1798. (Algemeene viii (1798), 292-295. Schou-
tens latere weerwoord zou volgens de recensent de lezer zwak voorkomen, zeker in een tijd waarin de ‘oor-
deel- en uitlegkunde zoo ver gevorderd zyn’, maar de katholieke schrijver had nu eenmaal de plicht het ge-
zag van zijn kerk te gehoorzamen, in: Algemeene xi (1801), 339-314.
144 Ibidem, 656-658. De beschuldiging van den pastoor P. Schouten […] wederlegd, door afgodische daadzaaken, welke
heden ten dage in de roomsche kerk geooeffend worden. Amsterdam z.j. 
145 Ibidem, 295-298, 339-344, 652-655; Ibidem, 295-298. Vergelijkbaar negatief (‘vleiende taal en drogredenen’)
was een latere recensie n.a.v. Schoutens: Eenvoudige beantwoording over het bestaan van den godsdienst. Amster-
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dam 1801, in: Idem, xii (1802), 232-234. De periodiek sprak zich ook uit tegen het katholieke beroep op de apos-
tolische traditie n.a.v. de remonstrantse brochure Minagting der hervormden jeegens de overleeveringen (Rotter-
dam 1795), in: Idem, vi (1796), 100-101 en over een geschrift waarin de remonstrant G. Bruining de katholiek
B.S. Sinkel uitlegde waarom een vereniging van alle kerken niet mogelijk was, in: idem, viii (1798) 109-110.
Meer hierover in het volgende hoofdstuk.
146 De verdwijning van het anti-jezuïetisme uit de Letteroefeningen zegt uiteraard niet alles over het verdwij-
nen van dat element in het algemeen. Het kreeg onder meer een vervolg met het oudkatholieke geschrift
van W. van Os, De twee pauselijke brieven, of brevetten: ’t een van paus Clemens XIV, dat der jezuïetenorde vernietigd;
’t ander van Pius VII, dat de jezuïeten hersteld, tegen elkanderen vergeleken, en door de historie opgehelderd. Amsterdam
1805. Volgens de auteur moesten de Nederlandse katholieken het betreuren dat zij de bischoppelijke hiërar-
chie waren kwijtgeraakt door de woelingen van de jezuïeten. Met het herstel van de orde zou het moeilijk
worden hun godsdienst en goede zedenleer te bewaren; alles zou weer ten prooi staan aan de jezuïeten (76).
147 Algemeene viii (1798), 656-658.
148 ‘Welk een onderscheid met [...] de roomschgezinde inwoners van ons vaderland, die zich over zulke voor-
werpen [Liborius’ beenderen] schamen zouden! Hoe lief, eenvoudig en opwekkend is daar alles! Mijn vader-
land! Ja, hetwelk, hoe meer ik de wereld-beschouw, in mijn oogen zoo veel te sterker aanspraak op verlich-
ting krijgt, en zoo veel te meer verdient, naar mate die roem aan andere landen gegeven wordt, die waarlijk,
van nabij gezien, zulk eene bijzondere aanspraak op dezelve niet maken kunnen’, in: Potter, Reize van Amster-
dam (1810), 148-157.
149 Het compliment was indirect ook bestemd voor Nederlandse katholieken. Het boek was gedrukt met ap-
probatie van H.F. ten Hulscher; Algemeene xvi (1806), 110-111; Gezangen by den godsdienst. Op bekende zangwy-
zen. Ten gebruike der roomsch-catholyke kerke. Haarlem 1803, was een voorbeeld van hoe het niet moest. Een ge-
bruikt ‘straatdeuntje’ kwam de recensent ‘aanstotelyk’ voor, in: Idem xiii (1803), 305-307.
150 Gorris, J.G. Le Sage ten Broek, I, 267-305.
151 Johannes, De barometer, 148.

7

orthodox en verlicht gereformeerd antipapisme

1 Nederlandsche bibliotheek i (1774). Voorbericht. 
2 Jongenelen, ‘Betje Wolff als Dortsma’s dochter’, 129-140, 132; Johannes, De barometer, 134-139.
3 Nederlandsche bibliotheek ii (1774). Titelpagina.
4 Van de Classis van Schieland, zie: Nederlandsche bibliotheek iii (1775). Voorbericht. 
5 Johannes, De barometer, 135. 
6 Zo ontketende hij een polemiek over de plaats van de publieke kerk, de zogenoemde ‘socratische oorlog’
(1769-1780): Van der Wall, Socrates in de hemel?
7 Jongenelen, ‘Betje Wolff als Dortsma’s dochter’, 129-140; 130-131.
8 De advocaet der vaderlandsche kerk, of vrymoedige verdediger van derzelver grond-constitutie, hervormde leer, aenzien-
lyke bescherm-heren, regtzinnige leraers, en standvastige belyders. Tegen de beledigende geschriften van dezen tyd. 2 dln.
’s-Gravenhage 1771-1772. 
9 G. Groenhuis, ‘Calvinism and national consciousnes: the Dutch Republic as the New Israël’, in: A.C. Duke en
C.A Tamse (eds.), Britain and the Netherlands. Church and state since the Reformation. vii, Den Haag 1981, 118-133; 126.
10 Huisman, Neerlands Israël, 57.
11 Nederlandsche bibliotheek vii (1779), 46-52.
12 Nederlandsche bibliotheek vii (1779), 214-216. Ongenoegen wekten vooral Dobbrauski’s dichtregels: ‘Men
schimpt op monniken en paapen; En rukte met een dol gedruis; De geestelijkheid en overheden; Ondanks
traanen en gebeden; Met dolle woede van ’t stadhuis’. Bespreking Conradi, in: ibidem, 138-145.
13 A. Verbeek, ‘Een doopsgezind tijdschrift en haar gereformeerde tegenhanger. Deïsme en ongeloof in de 
Vaderlandsche letteroefeningen en in de Nederlandsche Bibliotheek’, in: Doopsgezinde bijdragen 26 (2000), 
137-152.
14 Nederlandsche bibliotheek i (1774), 256-263.
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15 Verbeek, ‘Een doopsgezind tijdschrift’, 137-152.
16 Een inktzwart beeld van het Vaticaan schetste de uitvoerige samenvatting van een op een Duits reisver-
slag gebaseerd ‘Staatkundig bericht aangaande Rome’. Dit gebied werd bestierd door zichzelf verrijkende
priesters en een onwetende paus die slechts werd gedreven door een ‘ongelofelijke zucht zichzelf te vereeu-
wigen; terwijl hij niets van kunst afwist, in: Nieuwe Nederlandsche bibliotheek iii (1783), 210-218. 
17 Nederlandsche bibliotheek vi (1778), 210-214.
18 Nederlandsche bibliotheek iii (1775), 115-116.
19 Nederlandsche bibliotheek iii (1775), 605-608. Dit wat de Engelsen zo mooi een barbed compliment noemen,
werd door de uitgever-vertaler van voornoemde levensbeschrijving van paus Clemens xiv prompt reclame-
technisch uitgebuit. In het voorbericht toonde hij alle begrip voor de schroom die veel protestanten moes-
ten overwinnen bij de aankoop van een boek waarvan de titel ‘juist van een opperhoofd der roomsche kerk
spreekt’. Sommige uitdrukkingen die uit de pen van de katholieke schrijver vloeiden zouden op hen in ver-
taling misschien wat ‘rauw’ overkomen. Maar als zelfs de geleerde heren van de Nederlandsche bibliotheek –
zijnde de meest getrouwe voorstanders van de gereformeerde kerk – de Brieven konden appreciëren, wat let-
te hen dan nog hun verstandig voorbeeld na te volgen?, vgl. voorbericht van de vertaler, in: Beschrijving van
het leven en de gevoelens van paus Clemens XIV. Rotterdam 1778.
20 Nederlandsche bibliotheek xviii (1780), 419-423.
21 Van Sas, De metamorfose, 375.
22 Nieuwe Nederlandsche bibliotheek i (1781), 536-544.
23 Vuyk, Jacob Kantelaar.
24 Vuyk, Jacob Kantelaar, 23-30.
25 Van Sas, ‘De verbeelding en de macht. IJsbrand van Hamelsveld in het studiehuis der Restauratie’, in zijn:
De metamorfose, 255-263.
26 Johannes, De barometer, 9.
27 Vaderlandsche bibliotheek i (1789). Voorbericht.
28 Vuyk, Jacob Kantelaar, 33-34.
29 Vaderlandsche bibliotheek i (1789). Voorbericht.
30 Vaderlandsche bibliotheek vii (1795), 715; Nieuwe i (1797) 459.
31 J.P. de Bie, Het leven en werken van Petrus Hofstede. Rotterdam 1899, 480.
32 Ibidem, 480, zie ook: J. van den Berg, ‘Hervormden, dissenters en de patriottenbeweging’, in: Van der Zee,
Rosendaal, Thissen, (red.), 1787, 122-133.
33 Zoals het tijdschrift stelde n.a.v. het door haar voor de verstandelijke en zedelijke verlichting positief be-
vonden (en door de Letteroefeningen inhoudelijk zwaar bekritiseerde) Handboek van den christelijke godsdienst
van B. Overberg, in: Hedendaagsche vaderlandsche bibliotheek vi (1810), 393-394.
34 Vaderlandsche bibliotheek iii (1791), 364-365.
35 Nieuwe vaderlandsche bibliotheek vii (1803), 567-571, 570; Andere kloosterstukjes: ‘Merkwaardig voorbeeld van
kloosterlijke wreedheid in Spanje’, in: idem ii (1798), 382; ‘De domheid van eenen Spaansche monnik’, in: idem
i (1801), 719; ‘Voorbeeld van de weelde en dartelheid der geestelijken in de Middeleeuwen’, Vaderlandsche bi-
bliotheek vi (1794), 601; ‘Eene kloostergeschiedenis’, in: idem viii (1796), 189-192.
36 Vaderlandsche bibliotheek viii (1796), 596-599.
37 Clemens,’ De terugdringing’; 31. Vaderlandsche bibliotheek i (1789) 392-399.
38 Vaderlandsche bibliotheek iv (1792), 178-181.
39 Idem vii (1795), 178-180.
40 Idem vi (1794), 429-430.
41 Wie achter de initialen P.v.L. school is niet duidelijk, maar het geluid lijkt typisch dat van een patriotse
emigré. 
42 Margry, Teedere Quaesties, 117.
43 Vaderlandsche bibliotheek iv (1792), 596-599.
44 Ibidem, 598.
45 Ibidem iv (1792), 599.
46 H.F.J.M. van den Eerenbeemt, ‘Bernardus Bosch: Nutsfiguur, schrijver en politicus’, in: De Gids: nieuwe
vaderlansche letteroefeningen 134 (1971), 489-499.
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47 Van de Sande, ‘De Noordbrabantse katholieken en het Nut in de eerste helft van de negentiende eeuw. Van
participatie naar confrontatie’. In: W.W. Mijnhardt, A.J. Wichers, Om het algemeen volksgeluk. Twee eeuwen par-
ticulier initiatief 1784-1984. Edam 1984, 247-262.
48 Vaderlandsche bibliotheek vii (1795), 90-94; zie ook: ‘Over het karakter van Lorenzo Ricci, laatsten pater ge-
neraal van de orde der jesuïten’, in: idem ii (1790), 566-575; Nieuwe vaderlandsche bibliotheek ii (1798), 233-234 over
het anti-jezuïtisme van Montesquieu.
49 Nieuwe vaderlandsche bibliotheek i (1797), 622-624. 
50 Vaderlandsche bibliotheek vii (1795), 341.
51 Idem viii (1796), 10.
52 Welmeenende raadgever (1795), 153-160.
53 G.A. Steffens, Pieter Nieuwland en het evenwicht. Zwolle 1964, 83-85. Van der Heijden, De dageraad, 116-136.
54 Van der Heijden, De dageraad, 139. 
55 Nieuwe vaderlandsche bibliotheek i (1797), 283-285. 
56 De kwestie of katholieken de eed mochten afleggen waartoe alle ambtenaren waren verplicht, gaf in ka-
tholieke kring aanleiding tot grote meningsverschillen. Tot de tegenstanders behoorden Van Gils, Be-
rendtzen en Stafford. Volkssoevereiniteit, vrijheid en gelijkheid waren volgens hen in tegenspraak met het
evangelie, de vrijheid van godsdienst onverenigbaar met de geloofsleer. Voorstanders waren Driessen en Lexi-
us. Zie: Polman, Katholiek Nederland ii, 274-276 en Van der Heijden, De dageraad, 272-315. 
57 Vaderlandsche bibliotheek vii (1795), 693-695.
58 Nieuwe vaderlandsche bibliotheek i (1797), 233-234. Op het Haarlemse geschrift van de zeven pastoors (J. Staf-
ford, G. Stadhouder, W. Somveen, C. Leenders, T.J. van den Broek, F. Meyer en T. van Toor) volgde een (anti-
papistisch getinte) reactie: Simo en Davus, tweespraak over de aanspraak der zeven r.c. pastoors te Haarlem, aan hun-
ne respective gemeenten […] nopens hun eigendunkelyk gehouden gedrag, ter afdoening van de zaak der voormaals publieke
kerken (Haarlem z.j. [1799]). De anonieme schrijver stelde dat de katholieke geestelijken liever leefden van
‘liefdegaven’ dan van een billijk arbeidzaam bestaan. Onder hen bevonden zich weinig ware patriotten (al-
leen ‘tuimelpatriotten’). De pastoors gedroegen zich niet nobel, maar waren bang om de stadhouder te er-
geren en daar in de toekomst last mee te krijgen.
59 Vaderlandsche bibliotheek viii (1796), 450-451.
60 W.H. den Ouden, Kerk onder patriottenbewind. Kerkelijke financiën en de Bataafse Republiek 1795-1801. Zoeter-
meer 1994, 78-80.
61 Den Ouden, Kerk onder patriottenbewind, 79.
62 R.A. Bosch, En nooit meer oude psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810. Zoetermeer 1996,
186-187.
63 Nieuwe vaderlandsche bibliotheek i (1797), 413-426.
64 Idem ii (1798), 255-260. Zie ook: idem, 213-215 en idem v, 242-250.
65 Nieuwe vaderlandsche bibliotheek i (1797), 6-7.
66 Vuyk, Uitdovende Verlichting, 135. 
67 S. Vuyk, De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1700-
1800). Amsterdam 1995.
68 Vuyk, De verdraagzame gemeente, 278-280. (Verkorte) titels van Sinkels twee pamfletten uit 1797: De weg der
vereeniging voor alle christenen geopend en Broederlijke onderhandeling over de geloofsvereeniging.
69 Nieuwe vaderlandsche bibliotheek i (1797), 101-107, 453.
70 Idem ii (1798), 20-21 en iii (1799), 255-256.
71 Vaderlandsche bibliotheek viii (1796), 450-451.
72 Nieuwe Vaderlandsche bibliotheek iv (1800), 83-85; 85.
73 Idem v (1801), 38-40. 
74 Ibidem, 41, 801-803.
75 Th. Clemens, ‘De Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen en de winnaar van de eerste prijsvraag’, in: Mijn-
hardt, Wichers, Om het algemeen volksgeluk, 221-230.
76 Vaderlandsche bibliotheek i (1789), 491-493.
77 Over P. Schouten, Meditatie over een deeltjen van het lijden van Jezus waar in iets over de natuurlijke gelijkheid der
menschen (Amsterdam 1796), in: Vaderlandsche bibliotheek viii (1796), 403-404.

269

bw.hagen.handels  26-09-2008  10:27  Pagina 269



78 Nieuwe vaderlandsche bibliotheek vi (1802), 598-603. Rec. tegengeschriften, in: idem i (1797), 731-732; idem ii

(1798), 349-352 en idem iii (1799), 380. 
79 Heringa Ezn, Leerrede over het betamend gebruik der vrijheid. 
80 P. Schouten, Overgang van Frans Voorhout, 12-14. Citaat uit Heringa’s aanmerkingen bij zijn Leerrede over het
betamend gebruik der vrijheid (2e dr. Utrecht 1796), 54-55. Schouten herhaalde de aantijging tegen Heringa in
zijn Overgang van Frans Voorhout […] verdeedigd (Amsterdam 1800).
81 Algemeene vaderlandsche letteroefeningen xi (1801) 339-344; 343-344; zie ook: Nieuwe vaderlandsche bibliotheek i

(1797), 730.
82 P. Schouten, Proeve ter beantwoording dezer vraag: welke bewijzen zijn ’er voor het bestaan eener onfeilbare kerk?
Amsterdam 1802.
83 Nieuwe vaderlandsche bibliotheek vii (1803), 57-59.
84 Clemens, ‘De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’, 221-230.
85 B. Kruithof, ‘De deugdzame natie. Het burgerlijk beschavingsoffensief van de Maatschappij tot Nut van
’t Algemeen’, in: B. Kruithof, J. Noordman, P. de Rooy (red.), Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Inleiding;
bronnen; onderzoek. 2e dr. Nijmegen 1983, 371-385. 
86 Van Sas, De metamorfose, 97-128.

8

kloosterdwang

1 De Toneel Almanak, 50.
2 H.H.J. de Leeuwe, ‘De Amsterdamse Schouwburg wordt heropend – twee dagen na het binnentrekken der
Franse troepen. Het toneel tijdens de Bataafse vrijheid’, in: R.L. Erenstein (hoofdred.), Een theatergeschiedenis
der Nederlanden. Amsterdam 1996, 348-355.
3 De Nederlandsche bibliotheek iv (1775), 650. 
4 H. Janssen Marijnen, ‘Anti-papisme in de literatuurgeschiedenis’, in: Studiën. Tijdschrift voor godsdienst, we-
tenschap en letteren 42. Amsterdam/Leuven 1909, 217-233. 
5 L.J.N. van Aken, Catalogus Nederlands toneel. 3 dln. Amsterdam 1954-1956; J.A. Worp, Geschiedenis van het dra-
ma en van het toneel in Nederland. 2 dln. Groningen, 1904, 1908; B. Albach, Helden, draken en comedianten. Het Ne-
derlandse toneelleven voor, in en na de Franse tijd. Amsterdam 1956.
6 H.A.E. van Gelder, Erasmus, schilders en rederijkers. De religieuze crisis der 16e eeuw weerspiegeld in toneel- en schilder-
kunst. Groningen 1959, 60-63; W.N.M. Hüsken, ‘31 december 1533: in Amsterdam worden negen rederijkers
veroordeeld tot een bedevaart naar Rome vanwege de opvoering van een esbattement dat spot met de geeste-
lijkheid: rederijkers en censuur aan de vooravond van de opstand’, in: Erenstein, Een theatergeschiedenis, 92-97.
7 Duits, Van Bartholomeusnacht tot Bataafse opstand, 50-66, 65; H. Duits, ‘“Gerechtigheid is lang ten zeetel uit
gerukt”. Thomas Asselijns treurspel De dood van de graaven Egmond en Hoorne als reactie op de herroe-
ping van het Edict van Nantes in 1685’, in: Voortgang, Jaarboek voor de Neerlandistiek 15 (1995), 123-148. 
8 Pollmann, ‘Eine natürliche Feindschaft’, 73-93.
9 W. Abrahamse, ‘“’t Zeeuwse bloet bijt vyerigh op het Speck”: Vlissingen ontzet. Maerten Frank Bestebens
Vlissinghen geus (1646) en een achttiende-eeuwse bewerking van Simon Rivier’, in: De Zeventiende Eeuw 10
(1994), 181-189. 
10 Worp, Geschiedenis van het drama. ii (1908), 141-142.
11 Antipapisme in toneelvorm kwam bijvoorbeeld wel voor in Engeland. Daar werd ondanks een strenge
censuur in 1745 Henry Fieldings The Debauchees: or, the Jesuïet Caught (1732) op het toneel gebracht. Begin ze-
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