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Motto o
"Dee levensbeschrijving van eenen man, die zoo zeer betrokken is geweest in de staatkundigee en kerkelijke twisten van zijnen tijd (...) belooft veel. Moge in den lijst van dat werk
niett altijd eene wijdloopige uiteenzetting aller gebeurtenissen passen, daar tegenover staat,
datt het eenen schrijver gemakkelijk valt, ja in zijn plan past, om rondom ééne persoonlijkheidd in een tal van bijzonderheden te treden, die niet zouden op hunne plaats geweest
zijnn in eene geschiedenis van een tijdvak (...) maar die toch belangrijk genoeg zijn, daar zij
vann grooten invloed op den gang der gebeurtenissen hebben kunnen wezen." :

11 WJ.F. Nuyens, 'Johannes Wtenbogaerr', in : Onze Wachter (1875) eerste deel, 298-328 en 364-389, aldaar
306. .
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Voorwoord d

Datt het schrijven van een proefschrift vaak wordt gekarakteriseerd als 'het grote
lijden'' heb ik nooit goed kunnen begrijpen. Dit boek over Nuyens is tot stand gekomenn in mijn vrije tijd, naast mijn reguliere werk bij het Nederlands Centrum
voorr Volkscultuur. Niet lang na mijn afstuderen ben ik er mee begonnen, zo rond
1989.. Ik heb er altijd met het grootst mogelijke plezier aan gewerkt. Mijn aanvankelijkee vrees dat de persoon van Nuyens mij mogelijk zou gaan vervelen is niet bewaarheidd geworden. Het onderwerp bleek juist heel gevarieerd. Via Nuyens heb
ikk mij verdiept in uiteenlopende onderwerpen als de Romeinse Kwestie, de geschiedeniss van de apologetiek, de beschavingsgeschiedenis van Europa, de Nederlandsee Opstand en natuurlijk de cultuur van het negentiende-eeuwse Nederlandsee katholicisme. Ook de persoon van Nuyens is mij nooit gaan tegenstaan. Ik heb
hemm leren kennen als een joviale, praatgrage man, die vaak de polemiek zocht en
nooitt een blad voor de mond nam. Nuyens is wel eens ('katholieke') achterbaksheidd verweten, maar op mij is hij altijd overgekomen als een oprechte, mogelijk
enigszinss naïeve persoonlijkheid, die arrogantie of overmatige pretenties vreemd
waren.. Hij verdedigde wat hij geloofde, voelde zich intens betrokken bij de actualiteitt en was, zonder nu de grootste Nederlandse historicus van zijn tijd te zijn,
zekerr een persoonlijkheid, niet bang tegen de stroom in te roeien.
Meteenn al in het begin heb ik contact gezocht met enkele bekende katholieke historici:: J. A. Bornewasser en A.E.M. Janssen. Met beiden heb ik, al weer lang geleden,
stimulerendee gesprekken gehad. Janssen was ook nog eens zo vriendelijk om mij al
zijnn kopieën af te staan van de briefwisseling Nuyens - Thijm, waarover hij zelf een
uitstekendd artikel publiceerde. Natuurlijk dank ik ook hartelijk de mensen van het
Katholiekk Documentatiecentrum en van het Archief van de Jezuïeten in Nijmegen,
waarr een groot deel van het archiefmateriaal over Nuyens berust. Voor mijn literatuurstudiee kon ik steeds terugvallen op de bereidwillige en altijd vriendelijke ondersteuningg van de medewerkers van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
Pimm den Boer werd mijn promotor. Ik heb hem leren kennen in de tijd dat ik in
Utrechtt geschiedenis studeerde en hij samen met C. Offringa de Utrechtse afdelingg Historiografie bestierde. Voor een periode van twee en half jaar was ik assistentt van de afdeling, een periode waaraan ik nog steeds met veel genoegen
terugdenk.. Twee jaar achter elkaar mocht ik voor eerste-jaars een seminar verzorgen.. Tijdens het tweede semester van het studiejaar 1985/1986 koos ik voor het
onderwerpp 'Nuyens: de geschiedenis herschrijven in dienst van de katholieke
emancipatie',, een onderwerp dat aansloot bij mijn historiografische belangstelling
énn bij mijn katholieke achtergrond.
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Inn zekere zin is Pim den Boer een promotor 'oude stijl' en zo iemand had ik, zelf
ookk een 'oude-stijler', nodig. Hij heeft mij in alle vrijheid mijn gang laten gaan.
Pass in de laatste fase, toen een eerste versie van het manuscript gereed lag, is hij
zichh uitgebreid met het proefschrift gaan bemoeien. Zijn stimulerende commentaarr heeft de kwaliteit van het proefschrift aanzienlijk verbeterd. Als oud assistent
vann de afdeling historiografie deed het mij verder veel genoegen dat dr. C. Offringaa bereid was op te treden als meelezer. Het viel mij op dat hij geheel ander commentaarr leverde dan Pim den Boer. Vanuit een ander perspectief, vanuit een anderee generatie. Dat commentaar betrof de stijl maar ook de inhoud. Onze sympathieënn en antipathieën bleken voor een belangrijk deel parallel te lopen. Hij bleek
nett als ik sympathie voor Nuyens te koesteren en de in katholieke kring meer populairee J.A. Alberdingk Thijm enigszins hooghartig en arrogant te vinden. Blijkbaarr hebben wij beiden een broertje dood aan overmatige pretenties. Aan Offringa'ss kritiek heb ik veel gehad en ik dank hem daarvoor hartelijk.
Tenn slotte dank ik mijn goede vriend en intellectuele sparring-partner sinds mijn
studietijdd Wim Berkelaar, die mijn antipathie tegen dank- en voorwoorden wist te
overwinnen.. Hij bracht mij op het idee om een hoofdstuk te schrijven over Nuyens'' opvattingen over 'Gods hand in de geschiedenis'. In een laat stadium heeft hij
dee gehele tekst doorgenomen op stilistische tekortkomingen, zoals wij dat over en
weerr van elkaar gewend zijn om te doen.
Ikk draag dit boek op aan mijn moeder.
Albertt van der Zeijden
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Inleiding g

Toenn ik met dit onderwerp begon, al weer meer dan tien geleden, bezat de naam
Nuyenss nog een weldadig ouderwetse klank: een katholieke historicus uit de negentiendee eeuw die veel zou hebben bijgedragen aan de emancipatie van zijn bevolkingsdeel.. Het onderwerp riekte naar historiografie oude stijl: het ging immers
overr een bekende historicus waarover honderd jaar geleden al de eerste biografie
verscheen.. Het riekte ook naar verzuilde historiografie. In de katholieke traditie
werdd W.J.F. Nuyens (1823-1894) namelijk beschouwd als de grondlegger van de
katholiekee Nederlandse geschiedschrijving, die met zijn meerdelige Geschiedenis
derder Nederlandscbe beroerten in de zestiende eeuw de katholieken letterlijk een geschiedeniss had gegeven waarop zij trots konden zijn. Enigszins tot mijn verbazing
moestt ik constateren dat zelfs aan de Katholieke Universiteit Nijmegen vrijwel
niemandd meer met dit onderwerp bezig was, laat staan dat mensen er een proefschriftt over wilden schrijven. Het emancipatieperspectief werd ook daar afgedaan
alss een ouderwetse, apologetische wijze van geschiedschrijving. Natuurlijk gold
ditt ook voor mijzelf. Voor iemand van mijn generatie lag de verzuiling al weer zoverr in het verleden dat de verzuilde historiografie onmogelijk meer een referentiekaderr kon zijn.
Inmiddelss heeft de geschiedenis van de geschiedschrijving een ingrijpende gedaanteverwisselingg ondergaan. In de historiografie gaat het tegenwoordig niet
meerr uitsluitend om de belangrijke historici uit de canon alleen. Grote mannen die
ookk nog eens 'voormannen' waren van een eigen zuil. De 'grote mannenhistoriografie'' is vervangen door een nieuwe invalshoek. Tegenwoordig wordt gekozen
voorr een brede cultuurhistorische benadering, waarbij de geschiedenis als cultuurelementt beschreven wordt. Vanuit deze invalshoek wil ik nu ook het werk
vann WJ.F. Nuyens in een bredere context plaatsen. Het werk van deze belangrijkee katholieke historicus wordt als opstap genomen om door te dringen tot de katholiekee historische cultuur in de tweede helft van de negentiende eeuw.
Nuyenss was een onderdeel van een katholieke ontplooiing, die begon aan het
beginn van de negentiende eeuw. Na de verwoestende episode van de Franse Revolutiee begon de katholieke religie aan een opmars, die haar met recht tot een volksgodsdienstt zou maken. Tegelijkertijd kreeg de religieuze factor een hoofdrol toebedeeldd in het ontstaan van, ook weer in het voetspoor van de Franse Revolutie,
eenn reeks van nieuwe nationale identiteiten.
Inn de tweede helft van de negentiende eeuw kreeg het nationalisme steeds vaster
voett aan grond. Binnen dit nationale kader was tegelijkertijd sprake van een differentiatiee van meningsvorming, waardoor afzonderlijke levensbeschouwelijke
richtingenn ieder een eigen gezicht kregen. In een recent artikel herinnert P. Raedts
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onss er aan dat in de periode vóór 1850 de katholieken in Nederland "geen sociale
groepp vormden en dus geen eigen gezicht hadden". 1 Het was pas binnen de nieuw
ontstanee Nederlandse natiestaat dat de verschillende groepen zich tegenover elkaarr begonnen te markeren en zich een eigen 'nationale' identiteit verwierven.
Geograaff Hans Knippenberg heeft dit bewustwordingsproces van de eigen identiteitt gekarakteriseerd als een proces van 'minderheidsvorming' waarop hij het
etikett 'etnisering' plakte.2 Het was een wisselwerking. In hun plaatsbepaling ten
aanzienn van het nieuwe, bredere nationale geheel werd niet alleen een Nederlandsee natie gecreëerd, ook de verschillende levensbeschouwelijke groepen kregen nu
iederr een eigen gezicht, als onderdeel van een breder nationaal verband. Bij de katholiekenn gold dat zij een midden moesten vinden tussen hun loyaliteit aan de
kerkk en die aan de Nederlandse natie.3 Nuyens werd niet moe om naar voren te
brengenn dat de Nederlandse katholieken zowel trouw aan de paus als aan de
nieuww gecreëerde Nederlandse natie waren. In de woorden van J.A. Bornewasser:
hijj maakte er zijn "levenswerk" van "om op 'voorbeeldige' wijze" zijn "katholiciteitt met [zijn] nationaliteit te verbinden." 4
Hett is de stelling van dit boek dat in de constructie van een nieuwe katholieke
identiteitt de geschiedenis een sleutelrol speelde. In de negentiende eeuw ontstond
eenn debat over de 'nationale' cultuur. Op verschillende manieren deed Nuyens mee
aann dit debat. Als geschiedschrijver, als redacteur van een algemeen cultureel tijdschriftt en als politiek commentator. Dit boek gaat over identiteitspolitiek: over hoe
geschiedeniss gebruikt werd om een katholieke nationale identiteit te verwerven.

Eenn nieuw politiek discours
Ditt boek staat op het kruispunt van vele trajecten. Qua benaderingswijze sluit het
aann bij recente studies over nationalisme, etniciteit en identiteit, historische cultuurr en de rol van religie bij (nationale) identiteitsvormingsprocessen. Kenmerk
vann de nieuwe benaderingswijze in al deze studiegebieden is dat de gehanteerde

11 Peter Raedts, 'Tussen Rome en Den Haag: de integratie van de Nederlandse katholieken in kerk en staat',
in:: Henk te Velde & Hans Verhage (redactie), De eenheid en de delen. Zuilvorming, onder-wijs en natievorming
inin Nederland 1850-1900 (Amsterdam 19%) 29-44, aldaar 31. Zie ook P. Raedts, 'Katholieken op zoek naar een
Nederlandsee identiteit 1814-1898', in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlandenden 107 (1992) 7'13-725
22 Hans Knippenberg, 'Nationale integratie en de 'etnisering' van katholieken en protestanten: de rol van
onderwijs',, in: Henk te Velde & Hans Verhage (redactie), De eenheid en de delen. Zuilvorming, onderwijs en
natievormingnatievorming in Nederland 1850-1900 (Amsterdam 1996) 177-196. Over de in de verschillende maatschapp
lijkee groepen vigerende toeëigeningsprocessen rondom natie, volk en vaderland zie: Remieg Aerts & Henk te
Velde,, 'De taal van het nationaal besef, 1848-1940', in: N.C.F, van Sas (redactie), Vaderland. Een geschiedenis
vanafvanaf de vijftiende eeuw tot 1940 (Amsterdam 1999) 391-454. Zie ook Maria-Theresia Leuker, 'Katholieke en
protestantsee martelaren in de negentiende-eeuwse Nederlandse literatuur. Over de nationale mythologie van
Nederland',, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112 (1996) 105-128.
33 Meer in het algemeen over deze mogelijk botsende loyaliteiten zie: Herbert Gottwald, 'Katholischer Universalismuss und nationale Identifikation. Z u m Weg dess deutschen Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert',
in:: Matthias Werner (redactie), Identit'at und Geschichte (Weimar 1997) 161-173 en Albrecht Langner (redactie),, Katholizismus, nationaler Gedanke und Europa seit 1800 (Paderborn 1985).
44 J.A. Bornewasser, 'De Nederlandse katholieken en hun negentiende-eeuwse vaderland', in: J.A. Bornewasser,, Kerkelijk verleden in een wereldlijke context (Amsterdam 1989) 262-283, aldaar 273.
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begrippenn dynamisch zijn gemaakt. In studies over nationalisme ligt tegenwoordigg niet langer de nadruk op een eeuwige en quasi onveranderlijke essentie van nationalee identiteit maar juist op het constructivistische karakter van identiteit en
identiteitsbesef.. Sinds Gellners invloedrijke essayistische studie uit 1983, Nations
andand nationalism, zijn wij naties leren zien als relatief moderne verschijningen, als
productenn van het moderniseringsproces van de samenleving.5
Hett moderne natiebegrip verwijst naar een nieuw politiek discours, zoals dat
rondd 1800 ontstond. Dit nieuwe politieke discours is uitvoerig geanalyseerd in de
monumentalee reeks Geschichtliche Grundbegriffe die onder auspiciën van begripshistoricuss R. Koselleck tot stand kwam. Het is een werk met een brede politiek-filosofischee en cultuurhistorische reikwijdte. Omdat Koselleck zich concentreertt op de vernieuwing van het politieke discours van rond 1800 biedt het interessantee aanknopingspunten voor een nadere karakterisering van het in die tijd
ontstanee nationaliteitsgevoel. Het is dan ook geen toeval dat zijn theorieën ingang
hebbenn gevonden bij politieke historici in andere landen en ook in Nederland."
Verhelderendd is Kosellecks stelling dat de overgang naar een moderne samenlevingg gepaard ging met een schaalvergroting in ruimtelijk en sociaal opzicht (democratisering).. De nieuwe schaal maakte dat nieuwe ideologieën zoals met name
hett nationalisme noodzakelijk werden. Interessant is ook de dynamisering van het
tijdsbesef,, waarbinnen de geschiedenis een nieuwe functie kreeg.
Opp deze wijze beschouwd heeft het Duitse Begriffsgescbicbte project heel wat
gemeenn met het Franse lieux de mémoire project van Pierre Nora. Ook in dit projectt ligt immers de nadruk op de modernisering van de Westeuropese samenleving
inn de achttiende en negentiende eeuw. Volgens Nora ontstond in deze cruciale
overgangstijdd een nieuw soort historisch bewustzijn.7 Net als Koselleck en de zij-

55 Ernest Gellner, Nations and nattonahsm (Oxford 1983). Een handzaam overzicht van de theorieën over nationalismee biedt de productieve nationalisme kenner Anthony D. Smith, Nationalism and modernism. A criticalcal survey of recent theories of nations and nationalism (Londen/New York 1998), over primordialisme en perennialismee zie met name hoofdstuk 7, 145-169. Over de 'modernistische' interpretatie van nationalisme,
waarbijj wetenschappers als Hobsbawm, Kedourie en Benedict Anderson de natie beschrijven als een constructiee van het moderne nationalisme zie A.D. Smith, 'Nationalism and the historians', in: A.D. Smith, Myths
andand memories of the nation (Oxford 1999) 29-55, aldaar met name 39-44.
66 Het was Blaas die in 1980 het werk van Koselleck in Nederland introduceerde in een artikel voor Theoretischetische geschiedenis: P.B.M. Blaas, 'Begripsgeschiedenis en historische semantiek: een terreinverkenning rond
hett werk van Reinhart Koselleck', in: Theoretische geschiedenis 7 (1980) 161-174. Voor de cruciale overgangsfasee van rond 1800 gebruikt Koselleck de term 'Sattelzeit'. N.C.F, van Sas heeft Kosellecks theorieën als uitgangspuntt genomen voor zijn onderzoek naar natiebesef en nationalisme rond 1800. Zie bijvoorbeeld N.C.F,
vann Sas, 'Vaderlandsliefde, nationalisme en vaderlands gevoel in Nederland, 1770-1813', in: Tijdschrift voorgeschiedenisschiedenis 102 (1989) 471-495, aldaar 471-472; N.C.F, van Sas, 'Nationaliteit in de schaduw van de Gouden
Eeuw.. Nationale cultuur en vaderlands verleden 1780-1914', in: Frans Grijzenhout & Henk van Veen (redactie),, De Gouden Eeuw in perspectief. Het beeld van de Nederlandse zeventiende-eeuwse
schilderkunst in later
tijdtijd (Heerlen 19922) 83-106, aldaar 86; N.C.F, van Sas (redactie), Vaderland. Een geschiedenis vanaf de vijftiendetiende eeuw tot 1940 (Amsterdam 1999). Meer in het algemeen over de Begnffsgeschichte zie: Pim den Boer,
'Duitsee begripsgeschiedenis en onderzoek naar Nederlandse woorden: een kritiek en een project', in: Theoretischetische geschiedenis 23 (1996) 290-310. Voor een Nederlandse kritiek zie: Willem Frijhoff, 'Conceptual history,
sociall history and cultural history: the test of "Cosmopolitism"', in: Iain Hampsher-Monk e.a. (redactie),
HistoryHistory of concepts. Comparative perspectives (Amsterdam 1998) 37-50. Frijhoff vindt de Duitse Begnffsgeschichteschichte te weinig cultuurhistorisch gericht.
77 Pierre Nora, 'Entre mémoire et histoire. La problématique des lieux', in: Pierre Nora (redactie), Les lieux
dede mémoire. I. La République (Parijs 1984) xvii-xlii. Voor een Engelse vertaling van deze inleiding zie Pierre
Nora,, 'Between memory and history: Les Lieux de Mémoire', in: Representations (1989) nr. 26, 7-25.
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nenn ziet Nora als belangrijkste achtergrond van deze ingrijpende ontwikkeling
hett versnelde tempo van verandering in de moderne geschiedenis, een versneld
tempoo dat aanleiding gaf tot een memory crisis? Dat er sprake is van een versnellingg is onmiskenbaar. O p middelbare leeftijd had Nuyens bijvoorbeeld het gevoel
datt de geschiedenis als een wervelstorm aan hem was voorbij geraasd. "Men heeft
well eens gezegd, dat onze tijd vooral daardoor zich van andere tijdvakken onderscheidt,, dat wij sneller leven, dan onze vaderen. (...) [I]n de XlXe eeuw wordt alless onmiddellijk naar elders overgeplant met eene snelheid, b.v. als die van een
spoortreinn in vergelijking met den voormaligen bolderwagen".9
Centraall staat voor Nora de overgang van een traditionele plattelandssamenlevingg naar de moderne industriestraat. In de traditionele samenleving, zegt Nora,
hadd de herinnering nog een spontaan karakter, niet-reflectief, een spontaan herinnerenn en vergeten. Het moderne historische bewustzijn is daarentegen kunstmatigg en reflectief. Tegenwoordig zijn herinneringen niet meer spontaan: je bent afhankelijkk van archivalia en andere sporen uit het verleden om dit verleden te kunnenn reconstrueren. Het is een geschiedenis "vanuit de aangrenzende kamer" geworden,, om de term te gebruiken die Jo Tollebeek aan Mario Praz ontleende.10 Er
iss meer afstand gekomen, het gaat niet meer om de levende herinnering maar om
dee herinnering aan een andere tijd waarvan wij zelf, bevindend in een andere kamer,, slechts flarden kunnen opvangen. Nora stelt dat waar de spontane, onmiddellijkee herinnering verloren is gegaan, het nodig is om het verleden op een
meerr kunstmatige manier in stand te houden. Volgens hem is dit de achtergrond
vann het ontstaan van de lieux de mémoire. De lieu de mémoire is een kunstmatig
gecreëerdee site, waarin de herinnering zich kon verankeren.
Dee negentiende eeuw was de eeuw van de herinnering, van de feestelijke gedenkdagenn waarin historische gebeurtenissen uit een voorgaande tijd werden herdachtt zoals in Nederland de belangrijke episoden uit de tachtigjarige oorlog. Het
hadd alles te maken met de opkomst van de natiestaat. De geschiedenis werd gebruiktt om nationale identiteiten te creëren. Elke groep heeft herinneringen nodig,
diee haar als groep samenbindt. Ook de natie. Dit nieuwe sociale verband creëerde
dee behoefte aan nieuwe sociale herinneringen." Het nationalisme zou daarin
voorzien.. Vaak is erop gewezen dat het nationalisme vooral werd gedragen door
dee negentiende-eeuwse liberale burgerij, die bij uitstek de representant was van de
zichh moderniserende samenleving. Om het nationalisme ingang te doen vinden,
werdd alles uit de kast gehaald: van folklore tot koningshuis. Het was een bewuste

88 De term 'memory crisis' is afkomstig van de Amerikaanse literatuurwetenschapper Richard Terdiman,
PresentPresent past. Modernity and the memory crisis (Ithaca/Londen 1993) 3-4, die als belangrijkste achtergrond van
dee crisis de Franse Revolutie noemt.
99 W.J.F. Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk van 1815 tot op onze dagen (Amsterdam 18831886)) 4 delen, aldaar deel IV, 32.
100 Jo Tollebeek, '"Vanuit de aangrenzende kamer". Over geschiedenis, traditie en geheugen', in: 125 jaar
"Zuidnederlandsche"Zuidnederlandsche
Maatschappij van Taalkunde", Een bundel opstellen uitgegeven door de Kon
Zuid-NederlandseZuid-Nederlandse
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis en de Koninklijke Academie
NederlandseNederlandse Taal- en Letterkunde (Brussel 1997), tevens themanummer van de Handelingen van de Koninklijkelijke Zuid-Nederlandse
Maatschappij 49(1995) 165-181, aldaar 180-181.
111 Over de functie van herinneringen in samenhang met het ontstaan van de natie zie bijvoorbeeld James
Fentresss & Chris Wickham, Social memory (Oxford/Cambridge 1992) 127-137.
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politiekk waarvoor een breed scala aan communicatiemiddelen werd ingezet: kranten,, onderwijs, wetenschap en ook de geschiedschrijving van de historici. Nieuwe
symbolenn werden gecreëerd, nieuwe symbolen die geworteld zouden zijn in een
eeuwenoudee traditie maar in feite nieuwe creaties waren. In recente sociaal-wetenschappelijkee literatuur is dit proces weleens omschreven als het creëeren van
eenn nieuwe 'publieke godsdienst', een 'civil religion' bestaande uit een een breed
scalaa aan al dan niet godsdienstige rituelen die vormm en inhoud moesten geven aan
eenn nieuw nationaal saamhorigheidsbesef.12
Dee opbouw van een nieuw nationaal zelfbewustzijn was hier ten lande extra
prangendd omdat Nederland geplaagd werd door wat de Utrechtse historicus J.C.
Boogmann ooit heeft gekarakteriseerd als een nationale identiteitscrisis.13 De oorzaakk hiervan was de Belgische afscheiding van 1830. Nederland was weer een relatieff kleine staat geworden, wier enige soelaas was dat het een machtig verleden
achterr zich had. Dit grootse, nationale verleden werd dan ook in stelling gebracht
omm een nieuw zelfrespect op te bouwen. In retrospectief werden de zestiende en
zeventiendee eeuw voorgesteld als het hoogtepunt van de Nederlandse natie. Heel
aanschouwelijkk gebeurde dit in geschilderde historische galerijen, een genre dat in
diee tijd opkwam en waarin highlights van de nationale geschiedenis als een soort
stripverhaall in beeld werden gebracht om zo vaderlands gevoel op te wekken. De
historischee galerij van Jacob de Vos (1803-1878) is het meest bekend geworden.
Dezee galerij telde diverse afbeeldingen uit de periode van de Nederlandse O p stand,, waaronder 'De slag bij Heiligerlee' en 'De inneming van Den Briel' maar
ookk 'Het ontzet van Leiden', 'De Pacificatie van Gent' en 'De Unie van Utrecht',
allee vaste ankerplaatsen van het collectieve geheugen die ook bij de nationale gedenkdagenn herdacht werden.' 4
Inn de jaren dertig en veertig ontwierp de Amsterdamse beeldhouwer van Vlaamsee herkomst Louis Royer (1793-1868) een reeks van standbeelden, gewijd aan nationalee figuren.15 Het begon bescheiden met een zandstenen beeld van Erasmus,
datt in 1837 voor de Koninklijke Bibliotheek werd geplaatst. Het ontwerp voor dit
monumentt dateerde al uit 1829. Na Erasmus volgden nog de zeeheld Michiel de
Ruyterr (in 1841 onthuld in Vlissingen), Rembrandt (1851 in Amsterdam), Willem
dee Zwijger (1848 in Den Haag, ter gelegenheid van de viering van de Vrede van
122 A.I. Wierdsma, 'Religie en politieke rituelen en symbolen in Nederland na 1813', in: Bijdragen en mededelingendelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 102 (1987) 177-194 en Peter van Rooden, 'Dissenters en
bededagen.. Civil religion ten tijde van de Republiek', in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenisnis der Nederlanden 107 (1992) 703-712, aldaar met name 706.
133 J.C. Boogman, Rondom 1848. De politieke ontwikkeling van Nederland 1840-1858 (Bussum 1978) 9-10.
144 Hiervoor zie: Dedalo Carasso (redactie), Helden van het Vaderland. Onze geschiedenis in negenüendeeeuwseeeuwse taferelen verbeeld. De historische galerij van facob de Vos Jacobszoon 1850-1863 (Amsterdam Historischh Museum 1991). Dat ook over deze galerijen polemieken werden gevoerd blijkt uit een reactie van AlberdingkThijm,, die verzet aantekende tegen de naar zijn mening vele historische onjuistheden in deze galerij, een
galerijj die hij in onderwerpskeuze 'oppervlakkig' vond. Zie Jan Jaap Heij, ' " E e n waas van theatraliteit". De
Middeleeuwenn in de Nederlandse historieschilderkunst van de negentiende eeuw', in: Theoretische geschiedenisnis 26 (1999) 149-163, aldaar 159. Meer in het algemeen over de historische galerijen zie de tentoonstellingscataloguss Het Vaderlandsch Gevoel. Vergeten negentiende-eeuwse
schilderijen over onze geschiedenis (Rijksmuseumm Amsterdam 1978).
155 Over Royer: Guus van den H o u t & Eugène Langendijk (redactie), Louis Royer 1793-1868. Een Vlaamse
beeldhouwerbeeldhouwer in Amsterdam (Amsterdam 1994), in het bijzonder het eerste, inleidende artikel van Eugène Langendijk,, 'De roep der klassieken', 9-48. Over de reeks 'nationale' standbeelden aldaar 23 31.
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Munster),, Laurens Jansz. Coster (1856 in Haarlem) en, tenslotte, wederom in
Amsterdam,, de nationale dichter Joost van den Vondel (onthuld in 1867). Een
standbeeldd ter ere van Hugo de Groot werd niet gerealiseerd. Een minstens zo nationaall project was de vuurtoren in Egmond aan Zee, ter nagedachtenis van J.C.J.
vann Speyk, waarvoor Royer de gietijzeren leeuw ontwierp. Van Speyk was de grotee held van de verder voor de Nederlanders zo catastrofaal verlopen afscheidingsstrijdd van de Belgen in 1830. Zijn als dapper ervaren zelfmoord vlak voor de veroveringg van zijn schip, onder de woorden 'dan liever de lucht in', vormden de aanleidingg van heftige nationalistische sentimenten.16 Nog weer andere nationaal geinspireerdee projecten betroffen de plannen voor standbeelden voor de koningen
Willemm I en Willem II, waarvoor wederom, vanzelfsprekend, de "beeldhouwer
dess Konings" gevraagd werd, een titel die hem in de jaren dertig op zijn verzoek
verleendd was. Deze standbeelden zouden overigens nooit gerealiseerd worden.
Hett initiatief voor al deze projecten ging een enkele keer uit van de koning zelf
maarr vaker nog van een plaatselijk comité, dat via een geldinzameling zorgde voor
dee benodigde financiële middelen en ook zorgde voor het aanzoeken van een geschiktee beeldhouwer. Het was een zaak van burgerlijk, particulier initiatief. Het
demonstreertt hoezeer het initiatief voor de monumentalisering van het nationaal
verledenn te situeren is in kringen van de verlichte burgerij.17
Dee monumentalisering van het nationale verleden toont dat ook in Nederland
hett nationalisme een belangrijke factor begon te worden. De keuze voor belangrijkee figuren uit de geschiedenis van de Nederlandse Republiek laat zien dat aan de
geschiedeniss een belangrijke rol werd toegedacht bij de invulling van een nieuwe
nationalee identiteit. Het is een trend die ook in andere landen valt waar te nemen.
Kenmerkendd voor de Nederlandse variant van het nationalisme is dat het nationalee werd gezocht in de grote 'nationale' figuren uit de periode van de Republiek.
Wee hebben gezien dat de standbeelden van Royer waren gewijd aan de Vader des
Vaderlands,, een zeeheld en vier culturele iconen. De 'gouden' zeventiende eeuw
werdd naar voren gehaald als een eerste hoogtepunt van de Nederlandse Natie. u De
dominantiee van de zeventiende-eeuwse beelden en iconen komt zelfs naar voren
inn de verering van de eigentijdse held J.C.J. van Speyk, die door historieschilder
Hendrikk Breukelaar (1809-1839) als jongeling werd afgebeeld, mijmerend aan het
praalgraff van Michiel de Ruyter.19 Als voorbeeld hoe een glorievolle zeventiendeeeuwerr een hedendaagse held kon inspireren.
InIn dit kader is het opmerkelijk dat dergelijke nationale opdrachten voor standbeeldenn werden overgelaten aan een katholiek van Vlaamse herkomst. Via Royer

166 Meer in het algemeen over de huldeblijken voor Van Speyk zie: Sandra de Vries, De lucht in gevlogen, de
hemelhemel in geprezen. Eerbewijzen voor Van Speyk (Haarlem 1988).
177 J. Bank, Het roemrijk vaderland. Cultureel nationalisme in Nederland in de negentiende eeuw ('s-Gravenhagee 1990) met name 11-16.
188 Vergelijk P.B.M. Blaas, 'De Gouden Eeuw: Overleefd en herleefd. Kanttekeningen bij het beeldvormingsprocess in de negentiende eeuw', in: De Negentiende Eeuw 9 (1985) 109-130 en vooral N.C.F, van Sas,
'Nationaliteitt in de schaduw van de Gouden Eeuw. Nationale cultuur en vaderlands verleden 1780-1914', in:
Franss Grijzenhout & H e n k van Veen (redactie), De Gouden Eeuw in perspectief. Het beeld van de Nederlandselandse zeventiende-eeuwse
schilderkunst in later tijd (Heerlen 19922) 83-106.
199 Van Sas, 'Nationale cultuur en vaderlands verleden', 93-94.
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kregenn de katholieken een belangrijke rol in de vorming van een 'nationaal' verleden.. Een nationaal verleden dat toen nog niet exclusief protestants gedefinieerd
was,, iets dat geïllustreerd werd met het feit dat twee van de vier culturele iconen
diee Royer in beeld had gebracht van katholieke huize waren. Erasmus en Vondel
warenn beiden immers katholiek, de laatste zelfs een bekeerling. Een deel van de
verklaringg voor dit opmerkelijke feit ligt in de verwarrende jaren van vlak na het
Wenerr congres. Noord en Zuid werden toen immers samengevoegd tot één
Groot-Nederlandsee staat, een staat waarbinnen de katholieken, in ieder geval numeriek,, in de meerderheid waren.20 Royer was één van die Zuidelijke katholieken
diee zich met het oog op zijn verdere carrière in Den Haag had gevestigd. Daar warenn immers de meeste 'nationale' opdrachten te verdienen: in het regeringscentrumm van de nieuwe staat. Na de afscheiding van 1830 besloot Royer in de Noordelijkee Nederlanden te blijven. Hij was daar in velerlei opzichten een gevestigd
beeldhouwerr geworden.21
Kunstenaarss als Royer speelden dus een belangrijke rol in de invulling van een
nieuww nationaal verleden. De hoofdrol in dit proces was echter weggelegd voor de
historici.. De voorbeelden zijn bekend. Historici zoals Lavisse, Macaulay, Pirenne
enn P.J. Blok schreven meerdelige nationale geschiedenissen die heel letterlijk bedoeld
warenn om de eigen natie een geschiedenis te geven.22 De negentiende-eeuwse wetenschappelijkee geschiedschrijving was vooral nationalistische geschiedschrijving.
Terwijll in oudere studies over naties en nationalisme de geschiedenis een plaats
kreegg als één van de bepalende factoren voor de identiteit van een natie (de herinneringg aan een gemeenschappelijke geschiedenis, in de klassieke definitie van Renan:: samen grote dingen te hebben gedaan en dat in de toekomst ook willen voortzetten23)) wordt in nieuwere studies de rol van geheugen en geschiedenis geproblematiseerd.. Geschiedenis blijkt niet zozeer een verklarende oorzaak achter het ontstaann van naties. Het ligt veeleer omgekeerd: eerst is er de nationalistische ideologiee en pas vervolgens wordt vanuit deze ideologie een geschiedenis van de natie
geconstrueerd.. Een geschiedenis die het liefst zover mogelijk teruggaat. De obsessiee van veel naties om hun oorsprong tot een mythische, voorhistorische tijd terug
tee willen redeneren is bekend.24
200 Voor deze 'Groot-Nederlandse' periode vergelijk: N.C.F, van Sas, ' H e t Grote Nederland van Willem I;
eenn schone slaapster die niet wakker wilde worden', in: C A . Tamse & E. Witte (redactie), Staats- en natievormingming in Willem I's Koninkrijk (1815-1830) (Brussel 1992) 171-185. Overeen mogelijk bestaand Groot-Nederlandss historisch besef in die periode: A.W.F.M, van de Sande, 'De scheuring geheeld, het Noorden verdeeld. De
officiëlee geschiedschrijving over de Opstand en de invloed van Bilderdijk ten tijde van het Verenigd Koninkrijk
vann Willem 1,1815-1830', in: J. Craeybeckx e.a. (redactie), 1585: op gescheiden wegen... (Leuven 1988) 181-195.
211 Vergelijk Langendijk, 'De roep der klassieken', 18 en 20.
222 Meer in het algemeen over deze nationale geschiedenissen zie de bundel van Stefan Berger e.a. (redactie),
WritingWriting national histories. Western Europe since 1800 (Londen/New York 1999). Toegespitst op België zie Jo
Tollebeekk & Tom Verschaffel, 'Natie, geschiedenis en legitimatie', in: Robert Hozee e.a. (redactie), Mise en scène.ne. Keizer Karel en de verbeelding van de negentiende eeww (Gent 1999) 16-23
233 "Avoir des gloires communes dans Ie passé, une volonté commune dans Ie présent; avoir fait de grandes
chosess ensemble, vouloir en faire encore, voila les conditions essentielles pour être un peuple." Ernest Renan,
'Qu'est-cee qu'une nation?', in: E. Renan, Discours et conférences (Parijs 1887) 277-310, aldaar 306. Het is bekendd dat Renan zijn denkbeelden over de natie formuleerde als reactie op de Duitse annexatie van Elzas-Lotharingen.. Zijn in 1882 aan de Universiteit van Sorbonne gehouden lezing was niet zozeer een neutrale wetenschappelijkee standpuntbetaling maar vertegenwoordigde zo een duidelijk omschreven politiek doel.
244 Vergelijk Wolfgang Kaschuba, 'The emergence and transformation of foundation myths', in: Bo Strath
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Binnenn de cultuurgeschiedenis wordt voor het op een dergelijke manier creëren
vann een eigen geschiedenis het begrip 'toeëigening' gehanteerd, een vertaling van
hett door Franse historici gemunte begrip 'appropriation'. Niet lang geleden verscheenn een themanummer van het tijdschrift Trajecta waarin 'Toeëigening en onteigeningg in de omgang met het katholieke verleden' centraal stond. Aan de orde
kwamenn onderwerpen als de (re-) constructie van het Erasmusbeeld in de katholiekee traditie en de Martelaren van Gorcum als een negentiende-eeuwse politieke
constructie.255 Het constructivistische en zelfs mythologische element in de vormingg en rechtvaardiging van naties is terug te vinden in recente boektitels als
MythsMyths and memories of the nation en Myth and memory in the construction of
community.community. De titel van een boek van Benedict Anderson werd zelfs klassi
ImaginedImagined communities.lh
Binnenn de 'nieuwe' cultuurgeschiedenis ligt tegenwoordig de nadruk op het 'talige'' karakter van cultuur. Cultuur is een dynamisch proces van betekenistoekenning.. Een proces van representatie waarin oude vormen steeds weer een nieuwe
inhoudd wordt gegeven. In het negentiende-eeuwse Nederland werd het zestiendeeeuwsee verleden ingepast én aangepast aan hedendaagse verlangens.

Geschiedeniss als geheugenkunst
Dee creatie van lieux de mémoire is te kenschetsen als een cultivering van tradities.
Historischh besef en historisch bewustzijn dienen behandeld te worden vanuit het
bredee perspectief dat de Duitse historicus Rüsen Geschichtskultur heeft genoemd.277 De in de negentiende eeuw gecreëerde Geschichtskultur is niet alleen af
tee lezen aan de zich in die tijd ontwikkelende academische geschiedschrijving. Zij
weerspiegeltt zich ook in de literatuur en in tradities, kortom in het collectieve geheugenn van een samenleving als geheel. Het gaat om vormen van geheugenkunst

(redactie),, Myth and memory in the construction of a community. Historical patterns in Europe and beyond
(Brussell en ciders 2000) 217-226. Zie ook A . D . Smith, 'National identity and myths of ethnic descent', in: Anthonyy D. Smith, Myths and memories of the nation (Oxford 1999) 57-95.
255 Dienstbare geschiedenis? Toeëigening en onteigening in de omgang met het katholieke verleden. Themanummerr van Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden 6 (1997) nr.
2.. Het themanummer wordt voorafgegaan door een inleidend artikel van Willem Frijhoff, waarin deze het begripp toeëigening een van de toverwoorden van de nieuwe cultuurgeschiedenis noemt. Willem Frijhoff, 'Toeëigening:: van bezitsdrang naar betekenisgeving', 99-118. Samenvattend over de 'contructivistic turn' in de geschiedwetenschapp zie Jo Tollebeek, 'De ekster en de kooi. O v e r het (bedrieglijke) succes van de theoretische
geschiedeniss in Nederland', in: Jo Tollebeek, De ekster en de kooi. Nieuwe opstellen over de geschiedschrijving
(Amsterdamm 1996) 11 -32, aldaar met name 24-27.
266 Andersons Imagined communities verscheen oorspronkelijk in 1983 en werd in het Nederlands vertaald
als:: Verbeelde gemeenschappen.
Bespiegelingen over de oorsprong en verspreiding van het nationalisme
(Amsterdamm 1995). De twee andere genoemde titels zijn: Bo Strath (redactie), Myth and memory in the constructionstruction of community. Historical patterns in Europe and beyond (Brussel en elders 2000) en Anthony D.
Smith,, Myths and memories of the nation (Oxford 1999). Voor een recent, panoramisch overzicht zie: Monika
Flackee (redactie), Mythen der Nationen. Ein europdisches Panorama (München/Berlijn 1998). Een Nederlandsee portrettengalerij biedt N.C.F, van Sas (redactie), Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse
herinneringenherinneringen (Amsterdam/Antwerpen 1995).
277 Jörn Rüsen, 'Was ist Geschichtskultur? Überlegungen zu einer neuen Art über Geschichte nachzudenken',, in: Klaus FüiSmann e.a. (redactie), Historische Faszination. Geschichtskultur heute (Keulen/Weimar/Wenenn 1994)3-26.
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inn de breedste zin des woords. Daarbij wordt geschiedenis niet beperkt tot de geschiedschrijvingg van de min of meer officiële historici.28 Nadrukkelijk wordt ook
aandachtt geschonken aan minder tastbare vormen van historisch besef als tradities,, volksoverleveringen, herinneringen, kunst (zoals de neogotiek), literatuur
(bijvoorbeeldd historische romans) en monumentenzorg, kortom met cultureel
erfgoedd in de breedste zin. Soms worden tradities zelfs 'uitgevonden', zoals Rangerr en Hobsbawm hebben gedemonstreerd in hun invloedrijke bundel over The
inventioninvention of tradition.29
Eenn dergelijke benadering van tradities en historisch bewustzijn ontleent veel
aann het werk van de Franse socioloog Maurice Halbwachs (1877-1945). Halbwachss is een opmerkelijke figuur. Als socioloog hoort hij thuis in de kring rondomm Durkheim, met wie hij een grote interesse voor de conscience collective deelde.
Halbwachss was overigens, als overtuigd socialist, begonnen als een sociale wetenschapperr met een grote belangstelling voor sociale klassen. Zijn vroege studies
hebbenn een sterk economische en kwantitatieve component, vergelijkbaar met die
vann zijn leermeester en vriend Francois Simiand. Na de Eerste Wereldoorlog werd
hijj benoemd aan de universiteit van Straatsburg. Deze nieuw opgezette universiteitt was een prestige object van de Franse regering, die er dan ook veel geld in
pompte.. De universiteit kon zich zo ontplooien tot een kweekvijver van een reeks
vann jonge, ambitieuze en vernieuwende wetenschappers. De bekendste historici in
ditt verband zijn Mare Bloch en Lucien Febvre. Halbwachs maakte al snel kennis
mett hen. Bloch en Febvre nodigden hem vervolgens uit om toe te treden tot de redactieraadd van hun tijdschrift Annales.
Halbwachs'' grote erfenis ligt in de boeken die hij schreef over het collectieve geheugen,, met name zijn Les cadres sociaux de la mémoire, uit 1925, en zijn postuum
gepubliceerdee La mémoire collective.™ Halbwachs legt de nadruk op het sociale
kaderr van het geheugen: dat wat je herinnert is niet zozeer strikt individueel, maar
hangtt samen met de groep van waaruit je afkomstig bent. In zijn Les cadres sociauxaux noemt Halbwachs als voorbeelden familieherinneringen maar ook de herinneringenn van de verschillende sociale klassen." Het collectieve geheugen is, zoals
dee Engelse wetenschappers Fentress en Wickham het genoemd hebben, een 'sociall memory'." De herinnering is een reconstructie van het verleden die gestuurd
wordtt door hedendaagse behoeften. 'Traditie' is dan een dynamisch concept, een
288 In Engeland heeft Rosemary Mitchell in haar Picturing the past een pleidooi gehouden voor een dergelijke
bredee benadering van historisch bewustzijn. Rosemary Mitchell, Picturing the past. English history in text and
imageimage 1830-1870 (Oxford 2000). Zie bijvoorbeeld bladzijde 3 van haar boek.
299 Eric Hobsbawm & Terence Ranger (redactie), The invention of tradition (Cambridge 1995, oorspronkelijkk verschenen in 1983).
300 Voor een Engelse vertaling van Les cadres sociaux de la mémoire zie Maurice Halbwachs, On collective
memorymemory (Chicago/Londen 1992), met een inleiding over leven en werk van Halbwachs door Lewis A. Coser.
LaLa mémoire collective werd, onder redactie van Mark Elchardus, ook in het Nederlands vertaald. Maurice
Halbwachs,, Het collectief geheugen (Leuven/Amersfoort 1991). Over de receptie van Halbwachs onder historicii zie: Patrick H . Hutton, 'Maurice Halbwachs as historian of collective memory', in: dez., History as an art
ofof memory (Hanover/Londen 1993) 73-90.
311 Zie bijvoorbeeld het hoofdstuk 'Social classes and their traditions', in: Halbwachs, On collective memory,ry, 120-166. De nadruk die Halbwachs legt op de sociale klassen en hun dynamische geheugen heeft natuurlijk
alless te maken met Halbwachs' socialistische wortels.
322 Fentress & Wickham, Social memory.
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visiee op het verleden die verandert door veranderende maatschappelijke omstandighedenn en die samenhangt met de dynamische identiteit van de sociale groep die
dee traditie cultiveert. Deze traditie is overigens bij Halbwachs altijd verbonden
mett een sterk ruimtelijke component: de omgeving, een dorp, wijk of stad, waarinn een sociale groep samenleeft. Voorwerpen uit de ruimtelijke omgeving zijn de
ankerplaatsenn van het geheugen.
Traditiee is bij Halbwachs altijd levende traditie, verbonden met het politieke levenn van afzonderlijke sociale groepen. Het maakt dat er ook zoiets is als een politicstics of memory. Halbwachs gebruikt de term niet expliciet maar de politieke implicatiess van zijn geheugenconcept liggen duidelijk in zijn werk opgesloten."
DezeDeze politics of memory is belangrijk als wij nu, vanuit Halbwachs, de stap maken
naarr dat in de negentiende eeuw nieuw opkomende groepsverband: de natie. De
natiee blijft in Halbwachs' betoog vrijwel volledig buiten beschouwing. Alleen in
zijnzijn La mémoire collective noemt hij de natie als één van die grote sociale verbanden,, maar dan wel één die tamelijk ver "van het gewone leven van de meeste burgerss verwijderd is" en daarmee nooit de essentie kan representeren "van wat wij
onderr collectief geheugen verstaan."14 Halbwachs zoekt het liever in kleinere
groepsverbanden,, die dichter bij huis liggen. De geschiedenis van de natie is volgenss hem te abstract voor haar individuele burgers. Toch zou het collectieve geheugenn van de natie in de loop van de negentiende eeuw aanleiding geven tot heel
watt gepassioneerde politieke strijd. De politics of memory werd hier verbonden
mett een strijd om de nationale identiteit. Het is hier dat de politisering van het geheugenn het meest aan de oppervlakte komt. Het moderne historische bewustzijn
magg dan kunstmatig en reflectief zijn maar daarom nog niet minder van politieke
betekenis. .

Identiteitspolitiekk en de toeëigening van een historisch bewustzijn

Inn de viering van de historische gedenkdagen kreeg de geschiedenis een plaats in
eenn complex proces van identiteitsvorming. Niet ten onrechte is geconstateerd dat
Nora'ss lieux de mémoire project, dat inmiddels een voorbeeldfunctie heeft gekregenn die de Franse landsgrenzen ruimschoots overschrijdt, vooral een poging is geweestt om de specifieke eigenheid van de Franse nationale identiteit in kaart te
brengen.333 De conclusie was er één in meervoud. Er was niet zozeer sprake van één
Frankrijk,, maar van meerdere. Vandaar dat gesproken werd over 'Les France': zoveell groepen, zoveel identiteiten. Al deze verschillende groepen schraagden hun
identiteitt door een selectief beroep te doen op het verleden: door enkele cruciale
richtinggevendee gebeurtenissen uit het verleden te isoleren en deze als lieux de
mémoiremémoire te herdenken. De voorbeelden zijn bekend. Terwijl in het Pantheon de
333 De term politics of memory wordt gehanteerd door Patrick Hutton in zijn, 'Maurice Halbwachs as historiann of collective memory', 75.
344 Halbwachs, Het collectieve geheugen, 28.
355 Pim den Boer, 'Lieux de mémoire et 1'identité de 1'Europe', in: Pim den Boer & Willem Frijhoff (redactie),, Lieux de mémoire et identités nationales (Amsterdam 1993) ll-29,aldaar 17.
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linksee revolutionaire traditie wordt herdacht, symboliseren de koningsgraven in
dee abdijkerk van Saint Dénis de royalistische traditie van Frankrijk.
DepoliticsDepolitics of memory was onderdeel van een veel bredere strijd om de identiteit.
Hett begrip identiteit is een ingewikkeld en veelvormig concept. Het werd in
Nederlandd pas in de jaren zeventig in de geschiedwetenschap geïntroduceerd
maarr is in de jaren tachtig en negentig een dusdanig catch-all begrip geworden dat
hett gebruik ervan enige slijtageverschijnselen begint te vertonen.36 In minstens één
opzichtt is het begrip zelfs ongelukkig. Het verwijst immers naar een essentialistischee harde kern: het unieke, onveranderlijke dat een mens tot een herkenbare en
zelfstandigee persoonlijkheid maakt, de letterlijke betekenis van het woord identiteit.. Een historicus kan met een dergelijke benadering moeilijk uit de voeten:
identiteitt lijkt namelijk iets te zijn waar de historische ontwikkeling geen vat op
heeft.377 Bij de historicus ligt echter de nadruk op ontwikkeling. Voor hem is identiteitt een geconstrueerde historische grootheid met een veranderlijke inhoud,
samenhangendd met een steeds weer veranderende historische context. Dit is preciess de reden dat wel is voorgesteld om in plaats van het statische begrip identiteit
lieverr een meer actieve, procesmatige term te gebruiken zoals bijvoorbeeld 'identificatie'' of Vereenzelviging', om aan te duiden dat het om een proces van toeëigeningg gaat. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor een persoonlijke, individuele identiteitt maar zeker ook voor zoiets complex als de identiteit van een groep of samenleving,, daar waar het hier om gaat.
Inn dit verband zal de aandacht geconcentreerd zijn op de natie, dat machtige politiekee construct dat mag gelden als één van de belangrijkste vormen van groepsidentificatie.388 Heel letterlijk is identiteit het verhaal dat iemand over zichzelf of
overr zijn groep vertelt. Dit verhaal is vaak een historisch verhaal, waarin de wortels
vann het zelf worden blootgelegd. Een nationale identiteit is een reductie van een
complexee historische werkelijkheid. Het is een stereotypering waarbij men zich
identificeertt met enkele essentieel geachte componenten van de natie. Daar komt
nogg iets anders bij. 'Identiteit' is niet alleen een veranderlijke historische grootheid.
Err staan ook politieke belangen op het spel: er wordt strijd om geleverd. Identiteit

366 Over identiteit en geschiedenis zie het fundamentele artikel van Willem Frijhoff, 'Identiteit en identiteitsbeseff De historicus en de spanning tussen verbeelding, benoeming en herkenning', in: Bijdragen en mededelingenlingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 107 (1992) 614-634.
377 Voor een psychologische behandeling van het identiteitsprobleem zie: Giel J.M. Hutschemakers, 'De levensloopp van de psychologie en het identiteitsprobleem. Een aanzet tot een historisch-psychologische interpretatiee van de identiteitsproblematiek vanuit psychoanalytisch perspectief', in: H.F.M. Peeters & FJ. Mönks
(redactie),, De menselijke levensloop in historisch perspectief (Assen/Maastricht 1986) 182-200. Meer in het algemeenn zie: j.J. van der Werff, Identiteitsproblemen: zelfbeschouwing in de psychologie (Muiderberg 1985).
388 Uitvoeriger hierover zie: Anthony D. Smith, National identity (Londen 1991), Het is overigens opvallend
datt zowel Frijhoff als Smith nationale identiteit behandelen als meer dan alleen een constructie van het negentiende-eeuwsee nationalisme, hoezeer beiden ook aandacht hebben voor de mythologische aspecten van de natie.. Frijhoff plaatst identiteit als historische categorie in het spanningsveld tussen "verbeelding, benoeming en
herkenning"" terwijl Smith uitvoerig schrijft over de "ethnic basis" van nationale identiteit. Antropologen blijkenn minder dan historici bevreesd voor de term 'etniciteit'. Overigens is ook het begrip etniciteit gedynamiseerdd als een aspect van sociaal gedrag. Etniciteit ontwikkelt zich in contact met andere groepen. Een recente
samenvattingg over de antropologische theorievorming rondom nationalisme en etniciteit biedt Thomas Hyllandd Eriksen, Ethnicity and nationalism. Anthropological perspectives (Londen 1993). Zie verder de onder redactiee van John Helsloot en anderen uitgegeven congresbundel Roots & rituals. The construction of ethnic
identitiesidentities (Amsterdam 2000).
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iss het steeds weer wisselende resultaat van conflicterende groepsbelangen binnen
eenn steeds weer wisselende historische context. Geheugen en identiteit zijn daarmeee beide begrippen die gepolitiseerd dienen te worden. Het is in dit verband dat
ikk de term ïdentiteitspolitiek wil gebruiken. Het aantrekkelijke van dit begrip is dat
er,, meer dan in het begrip toeëigening, in tot uiting komt dat het bij identiteitsvormingg ook gaat om macht en politieke strijd. Nationale identiteit wordt tot nu toe
nogg teveel beschouwd vanuit het nationaal-liberale perspectief, waarbij de katholiekenn gezien worden als "stoorzender", 39 verstoorders van 'de' nationale eenheid.
Inn beschrijvingen van het negentiende-eeuwse Nederlandse nationalisme ligt ten
onrechtee het accent op de liberale, conciliante variant van identiteit. De liberalen
haddenn echter niet het alleenrecht op de natie. In werkelijkheid was er sprake van
heftigee debatten over wat nu precies de essentie van nationale identiteit was.
Hett begrip identiteitspolitiek wordt tegenwoordig veelvuldig gehanteerd in Engelstaligee studies over feminisme en multiculturalisme. Daarin ligt de nadruk op de
politiekk culturele context van identiteitsvormingsprocessen en op de instabiliteit
enn fluïditeit van deze processen.40 In deze studies heeft identiteit ook een duidelijk
politiekee functie, bijvoorbeeld erkenning van politieke aspiraties van een minderheidsgroepp die zich te kort gedaan voelt. Hierdoor zit automatisch het strijdelementt ingebakken. Deze betekenis maakt het begrip identiteitspolitiek ook heel
goedd bruikbaar voor de negentiende-eeuwse strijd om de nationale identiteit.

Nationalismee en de rol van religie
Inn dit boek zal blijken dat in de strijd om de nationale identiteit de religie een sleutelroll vervulde. In de geschiedschrijving wordt het ontstaan van een nieuw nationaliteitsgevoell rond 1800 meestal voorgesteld als een aspect van de modernisering
vann de West-Europese samenleving waarbij de rol van de religie werd teruggedrongenn ten faveure van nieuwe, seculiere ideologieën zoals het nationalisme. In
hett gunstigste geval wordt de religie beschreven als een reactionaire kracht, die de
moderniseringg in feite in de weg stond. In een korte boutade heeft historicus Peterr van Rooden ooit gesteld dat er volgens hem "moeilijk een ander voorbeeld te
vindenn [is] van een theorie die zo manifest in strijd is met de feiten en tegelijkertijdd zo algemeen aanvaard wordt."4I Hij stelt dat historici de factor religie als moderniserendee factor in de samenleving stelselmatig onderschatten.
Internationaall is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor de religie als vor-

399 Marlite Halbertsma, 'De Brielsche feesten van 1872: "Groter Feest Is er Nooit Geweest"', in: De Negentiendetiende Eeuw 26 (2002) 61-80, "stoorzender" op bladzijde 66.
400 Uitvoeriger hierover zie: Gijs van Oenen, 'Aanvechtbare identiteit. Politieke theorie en het proces van
identiteitsvorming',, in: Krtsis. Tijdschrift voor filosofie (1997) nr. 69, 46-57. Voor een dergelijke benadering van
identityidentity politics, waarbij genderen multicultuturaliteit een belangrijke plaats inneemt, zie: Linda Nicholson &
Stevenn Seidman (redactie), Social postmodernism. Beyond identity politics (Cambridge 1995).
411 Peter van Rooden, 'Godsdienst en nationalisme in de achttiende eeuw: het voorbeeld van de Republiek',
in:: N.C.F, van Sas (redactie), Vaderland, Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940 (Amsterdam 1999)
201-236,, aldaar 201. In dit artikel laat Van Rooden zien hoe het samengaan van godsdienst en nationalisme in
dee achttiende-eeuwse Republiek zijn beslag kreeg.
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mendee factor in het nationaliseringsproces. In een stimulerende studie heeft John
Wolffee het voorbeeld van Groot Brittannië nader uitgewerkt.42 Het is zijn stelling
datt de protestanten een cruciale rol speelden in de opbouw van een nieuwe Engelsee nationale identiteit. Hij wijst met name op de rol van de felle protestantse evangelicalsgelicals in dit proces.43 In het Engeland van de negentiende eeuw waren de evangelicalsgelicals een uiterst dynamische kracht, die steeds meer aan belang won. De 'Evangelicall Revival' betekende dat steeds meer Engelsen zich aangesproken voelden
doorr deze meer emotioneel beleefde vorm van protestantisme. Het waren met
namee deze evangelicals die de Engelse natie definieerden als een protestante natie.
Zijj zagen de Engelsen als een door God uitgekozen, uitverkoren volk en identificeerdenn de Britse natie met trouw aan de kerk van Engeland. Het protestantisme
werdd zo, voor alle protestante denominaties in Engeland gelijk, de essentie van de
Engelsee identiteit.44 De geschiedenis bewees het: van de reformatie in de zestiende
eeuww tot de bekroning met de Glorious revolution in 1688. God stond steeds aan
dee kant van de dappere Engelse protestante natie.
Hett aldus toegekende protestante karakter van de Engelse natie is precies de redenn dat het herstel van de rooms-katholieke hiërarchie, in 1850, in Engeland, maar
ookk in het presbyteriaanse Schotland, op zulke heftige reacties onthaald werd.
Watt niet meer was dan een interne herstructurering van de Katholieke Kerk werd
uitgelegdd als een aanval op de Engelse nationale identiteit. Felle relletjes waren het
gevolg,, waarbij ook de viering van Guy Fawkes een nieuwe actualiteit kreeg.
Dee viering van Guy Fawkes is een voorbeeld dat hier enige aandacht verdient
omdatt het gaat om een geschiedenis die werd ingezet om de nationale protestante
Engelsee identiteit te schragen. Het voorbeeld is interessant, omdat het nuttig vergelijkingsmateriaall biedt met de situatie in Nederland. De - protestantse - context
iss in beide landen vergelijkbaar.
Guyy Fawkes was een katholieke bekeerling, die in 1604/1605 betrokken was bij
eenn complot om het Engelse parlement op te blazen. De vervolging van de complotteurss veroorzaakte een golf van anti-papisme, het was immers zen popish plot
omm de Engelse staat te ondermijnen. Halverwege de negentiende eeuw werd 'Guy
Fawkes'' omgevormd tot een waar populair volksfeest met veel vuurwerk, waarbij
dezee geschiedenis werd gebruikt voor eigentijdse doeleinden. Guy Fawkes wordt
gevierdd op 5 november, gekoppeld aan en verbonden met de herdenking van de
landingg van Willem van Oranje in Torbay in 1688 een dag eerder.45 Het is een po-

422 John Wolffe, God and greater Britain. Religion and national life in Britain and Ireland 1843-1945 (Londen/Neww York 1994). Meer in het algemeen over Engeland zie Stuart Mews (redactie), Religion and national
identityidentity (Oxford 1982, Studies in Church History 18), met een brede waaier aan artikelen over de verhouding
religiee en natiegevoel, met voor de negentiende eeuw onder andere een artikel van Sheridan Gilley.
433 Wolffe heeft dit uiteengezet in een artikel voor een driedelig boekwerk over de Engelse identiteit, tot op
zekeree hoogte een tegenhanger van het Franse Lieux de mémoire project: John Wolffe, 'Evangelicalism in midnineteenth-centuryy England', in: Raphael Samuel (redactie), Patriotism: the making and unmaking of British
nationalnational identity (Londen/New York 1989) drie delen, aldaar deel I, 188-200. Over het protestante karakter
vann de Engelse natie, real or imaginary, vergelijk Linda Colley, Britons. Forging the nation 1707-1837 (New
Haven/Londenn 1992), met name het eerste hoofdstuk 'Protestants'.
444 Wolffe, God and greater Britain, 111-122.
455 Voor de samenhang met de herdenking van Willem van Oranje's landing in Torbay zie: Roger Swift, 'Guy
Fawkess celebrations in Victorian Exeter', in: History Today (november 1981) 5-9.
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pulairr volksfeest waarbij nagemaakte poppen van Fawkes in de brand worden gestoken.. In de jaren tachtig lag in de geschiedschrijving de nadruk op de activiteitenn van de burgerij om dit populaire volksfeest te beschaven: de verbrandingspartijtjess zouden te vaak uit de hand lopen.46 Recenter locaal onderzoek naar Northamptonshiree heeft echter laten zien dat de feesten meer dan een locale betekenis
hadden.. Wat in de jaren veertig nog onschuldige en rustige feestjes waren, groeide
inn de jaren vijftig uit tot uitbundige manifestaties van anti-papisme met nationale
enn nationalistische implicaties, onder patronage van conservatief Anglicaanse politici.477 De symboliek van Guy Fawkes werd overgenomen in de rituele verbrandingg van nagemaakte poppen van kardinaal Wiseman en de paus, als een verwijzingg naar de zojuist herstelde bisschoppelijke hiërarchie.
InIn zekere zin kan het anti-papisme in Engeland daarmee gekarakteriseerd wordenn als een vorm van protestants geïnspireerde nation-building.™ Maar er waren ookk in Engeland - meerdere processen van identiteitsvorming aan de gang. In het
kaderr van dit boek is het van belang om te wijzen op de Engelse katholieken. Opvallendd is dat deze bevolkingsgroep zijn eigen herdenkingssites creëerde. Een
voorbeeldd daarvan is het popish plot van 1678, een nieuwe opflakkering van massahysteriee gericht tegen de Engelse katholieken als een reactie op een katholiek
complott om de koning te vermoorden. Hoezeer de nagedachtenis van de bij deze
gelegenheidd geëxecuteerde katholieken in de negentiende eeuw gecultiveerd werd,
bleekk uit hun zaligverklaring in 1886, door paus Leo XIII.49 De vergelijking met de
ongeveerr in dezelfde tijd zaligverklaarde Nederlandse martelaren van Gorkum
dringtt zich op.
Hett voorbeeld van Engeland is daarom zo interessant omdat er zoveel parallellenn zijn met de Nederlandse situatie. Het protestantisme gaf de Engelse maar ook
dee Nederlandse identiteit diepte en inhoud. Door het aan kracht winnende nationalisme,, en de identificatie van nationalisme met protestantisme, werden de tegenstellingenn tussen katholieken en protestanten op de spits gedreven. Iets vergelijkbaarss gebeurde volgens Wolffe in Ierland, waar de nationale zaak onontwarbaar
werdd verweven met het katholicisme.
Dee verweving van nationale identiteit met religie is een trend die in vrijwel alle
West-Europesee landen is waar te nemen. Ook Duitsland is er een voorbeeld van.
Daarr ging het nationalisme een symbiose aan met een christelijke symbolentaal waarbijj Gotiek tot de nationale stijl bij uitstek werd. Het zou zijn belangrijkste belichaming
inn de Dom van Keulen krijgen.so Ook in Duitsland kreeg men echter te maken met
466 Robert D. Storch, '"Please to remember the Fifth of November": conflict, solidarity and public order in
southernn England, 1815-1900', in: R.D. Storch (redactie), Popular culture and custom in
nineteenth-century
EnglandEngland ( L o n d e n / N e w York 1982) 71-99.
477 D.G. Paz, 'Bonfire night in Mid Victorian Northants: the politics of a popular revel', in: Historical researchsearch 63 (1990) 316-328.
488 Zie ook John Wolffe, The protestant crusade in Great Britain 1829-1860 (Oxford 1991). Over de samenhangg tussen antipapisme en Engels nationalisme zie 308-312.
499 Over het complot om Charles II te vermoorden, en de repercussies op de Engelse samenleving zie: J.P.
Kenyon,, The Popish Plot (Harmondsworth 1972), over de zaligverklaring van de katholieke martelaren zie aldaarr appendix c, 312-313.
500 Barbara Stambolis, 'Religiose Symbolik und Programmatik in der Nationalbewegung des 19. Jahrhundertss im Spannungsfeld konfessionellerGegensatze', in: Archiv für Kulturgeschichte 82 (2000) 157-189, aldaar
159-160.. Meer in het algemeen over de middeleeuwse gotiek en het gebruik dat het negentiende-eeuwse ka-
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eenn "konfessionell gespaltenen Nation". 51 Als algemeen symbool van nationale eenheidd verloor de gotiek vanaf de jaren vijftig aan aantrekkingskracht. Het Duitse eenwordingsprocess kreeg pas laat zijn beslag. Het was ook een proces van uitsluiting.
Historicii als Johann Gustav Droysen, Heinrich von Sybel en Heinrich von Treitschke,, allen uit de zogenaamde klein-Duitse of Pruisische school, voorzagen de nieuw
gevormdee Duitse natie van een stevig protestants fundament.52
Ookk in Nederland was een vergelijkbaar proces van protestantse toeëigening
aann de gang, die het voor katholieken bepaald niet eenvoudig zou maken om zich
eenn onderdeel te weten van de nieuw gevormde natie.53 In de negentiende eeuw
spitstee de strijd om de nationale identiteit zich toe op de met veel emotie gevierde
historischee gedenkdagen waarbij gebeurtenissen uit de Tachtigjarige Oorlog
feestelijkk herdacht werden. Het verleden bleek echter niet onproblematisch. De
historischee gedenkdagen riepen controversen op die raakten aan de kern van de
Nederlandsee identiteit. Het verleden was controversieel, er werd strijd om gevoerd.. De religieuze factor speelde in dit debat een hoofdrol. Met een beroep op
dee geschiedenis kreeg de Nederlandse natie een sterk protestantse inkleuring. Een
inkleuringg waartegen de katholieken zich vervolgens te hoop liepen, daarbij en
passantpassant zich een eigen katholieke én Nederlandse identiteit verwervend.
Inn zijn in 1886 verschenen Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, sedert
1815,1815, noemde Nuyens de katholieke protesten tegen de nationale herdenkingen
"eenn kenmerkend teeken (...) van de volledige Emancipatie der Katholieken: ook
vann die nationale traditie, welke hunne verdrukking heeft willen ignoreeren."54
Zijnn twintigdelige Algemeene geschiedenis des Nederlandschen volks, van de
vroegstevroegste tijden tot op onze dagen, die verscheen tussen 1871 en 1882, schreef hij,
zoo lezen wij in het voorbericht, "om het bewustzijn te verhoogen van een groot
gedeeltee onzer natie, dat de geschiedenis des Vaderlands, ook hunne geschiedenis
is".555 Het was de taak van de historicus om een wij-gevoel te creëren, een wij-gevoell dat onderbouwd werd door een gezamenlijk gedeelde geschiedenis, die richtingg gaf aan verleden, heden en toekomst van de Nederlandse katholieken. Ook
hett onderwijs speelde een belangrijke rol in Nuyens* identiteitspolitiek. Voor gebruikk op school schreef hij zijn Vaderlandsche geschiedenis voor de jeugd.
Middelss een proces van toeëigening en afstoting werd een katholiek-Nederlandse
tholicismee hiervan maakte in de constructie van een nieuwe identiteit zie overigens Peter Raedts, 'De christelijkee middeleeuwen als mythe. Ontstaan en gebruik van een constructie uit de negentiende eeuw', in: Tijdschriftschrift voor theologie 30 (1990) 146-158.
511 Stambolis, 'Religiose Symbolik und Programmatik in der Nationalbewegung', 173-177.
522 Zie bijvoorbeeld H.W. Smith, German nationalism and religious conflict. Culture, ideology, politics, 187019141914 (Princeton 1995) 27-33. Over religie(-strijd) en Duitse identiteit zie verder: T.M. Gauly, 'Konfessionalismuss und deutsche Identitat. Zwei Kuituren in einer Nation', in: T.M. Gauly (redactie), Die Last der Geschichte.te. Kontroversen zur deutschen Identitat (Keulen 1988) 116-139.
533 Peter van Rooden, 'Contesting the protestant nation: calvinists and catholics in the Netherlands', in: Etnofoornofoor 7 (1995) 15-30. Over de protestantse annexatie van de Nederlandse natie zie verder nog Th. Clemens,
'Dee terugdringing van de rooms-katholieken uit de verlicht-protestantse natie', in: Bijdragen en mededelingen
betreffendebetreffende de geschiedenis der Nederlanden 110 (1995) 27-39. Meer in het algemeen over de mythe van
Nederlandd als een calvinistische natie, een mythe die pas in de negentiende eeuw sterk aan kracht won, zie: G.J.
Schutte,, Het calvinistisch Nederland. Mythe en werkelijkheid (Hilversum 2000).
544 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, sedert 1815, deel 4, 214.
555 Uit het voorbericht van WJ.F. Nuyens, Algemeene geschiedenis des Nederlandschen volks, van de vroegsteste tijden tot op onze dagen (Amsterdam 1871) deel 1, vi.
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identiteitt geconstrueerd. Collectieve herinneringen, overleveringen, tradities, mythess en geschiedschrijving kregen een plaats in een nieuw en betekenisvol verleden.. Het gaf substantie aan een katholieke Nederlandse identiteit.
Ditt boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel begint met een korte levensschets
vann Nuyens, waarin de biografische achtergrond van zijn werk geschetst wordt.
Daarnaa zal worden ingegaan op hoe Nuyens tot nu toe is behandeld in de geschiedeniss van de geschiedschrijving. Dit hoofdstuk over 'Nuyens in de historiografie'
zall uitmonden in een pleidooi voor een meer internationale en cultuurhistorische
behandelingg in plaats van het traditionele nationale en verzuilde perspectief.
Hett tweede deel is gewijd aan de internationale ideeënhistorische context. Ingegaann wordt op het Franse religieuze denken sinds de Franse Revolutie, op de
achtergrondenn van Nuyens' katholieke geschiedfilosofie en op de nationale geschiedtraditiess waarbinnen Nuyens zich een plaats zocht.
Inn het derde deel wordt de vorming van een nationale katholieke culturele identiteitt beschreven. Nuyens' identiteitspolitiek voltrok zich op vier fronten: de beschavingsgeschiedenis,, de interpretatie van de Nederlandse Opstand, de historischee gedenkdagen en, tenslotte, de katholieke cultuur meer in den brede in zijn
tijdschriftt De Wachter, later hernoemd tot Onze Wachter.

D E E LL I
LEVENN EN HISTORIOGRAFIE

Hett eerste deel bestaat uit twee inleidende beschouwingen. Het begint met een
overzichtt van Nuyens' leven. Vervolgens wordt Nuyens' plaats in de historiografiee behandeld.

11

Levensschets

Hett klassieke beeld dat van Nuyens is overgeleverd is dat van een stoere, noeste
plattelandsarts,, die zijn vele historische publicaties zou hebben geschreven "met
dee snelheid van een recept".' Een nijvere werker, die zijn sjees waarmee hij op patiëntenbezoekk ging gebruikte als "een vliegende bibliotheek".2 Dat is het beeld dat
onss van Nuyens op het netvlies gegrift staat. Altijd aan het lezen. Altijd aan het
werk.. Zoals Herman Schaepman het formuleerde: "Men kan zien, dat deze boekenn door iemand geschreven zijn, die onder de zweep van het leven al rennende
schrijvenn moest."3 En hij was altijd aan het praten en redeneren. Nuyens' jongere
broerr André Nuyens had het aan den lijve ondervonden. In de zomer van 1867
hadd hij gedurende een maand of drie bij zijn broer ingewoond en hem bijna dagelijkss op zijn doctorsvisites vergezeld. "Honderden malen heb ik hem vergezeld op
dee moeielijke en vermoeiende tochten naar zijne patiënten, en dan legde hij zijne
boekenn in een hoekje van het rijtuig en keuvelde en praatte hij uren met mij over
veell zaken en dingen".4 De persoon Nuyens is daarmee wel getekend.

Eenn artsengeslacht
Willemm Jan Frans Nuyens werd geboren op 18 augustus 1823, in het Westfriese
plaatsjee Avenhorn, waar zijn vader heelmeester was. Hij werd geboren in een geslachtt van chirurgijns en heelmeesters. Nuyens was zich deze familietraditie sterk
bewust:: "Ik ben van eene familie, waarin de uitoefening der genees-, heel en ver-

11 Henri van der Velden, 'De beoefening der geschiedenis onder de Nederlandsche katholieken - verleden en
toekomst',, in: Het katholiek Nederland 1813-1913, Ter blijde herinnering aan het Eerste Eeuwfeest onzer Nationaletionale onafhankelijkheid
(Nijmegen 1913) deel I, 171-193, aldaar 175.
22 Gerard Brom, Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland ('s-Gravenhage 1930) 73. Vergelijk
P.B.M.. Blaas, 'Nederland en de Franse revolutie. Een curieuze lacune in de historiografie?', in: Bijdragen en
mededelingenmededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 104 (1989) 554-578, aldaar 569 en A.E.M. Janssen,
'Geschiedkundigg credo in praktijk. Notities over de beoefening van de geschiedenis van het Nederlands katholicismee (inzonderheid te Nijmegen)', in: Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk 29(1987) 118137,, aldaar 119-120.
33 H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken. Verspreide opstellen (Utrecht 1903) eerste reeks, xii. N a zijn
doodd werd in diverse necrologieën gewezen op N u y e n s ' "ontzettende werkzaamheid". Zoals bijvoorbeeld
doorr de (in zijn tijd) bekende katholieke publicist P.M. Bots, priester te Leiden, die het had het over de "wonderbaree arbeidsreus Nuyens". P.M. Bots, 'Viri Venerabiles, eerbiedwaardige mannen. Dr. W.J.F. Nuyens
tt 1894', in: De Katholieke Gids. Maandschrift voor het Katholieke Nederlandsche volk 9 (1897) 205-215. Zie
ook:: J.C. Alberdingk Thijm, 'Dr. Wilhelmus Johannes Franciscus Nuyens, 1823-1894', in: Katholieke Illustratielustratie 28 (1894/95) nr. 36.
44 André Nuyens, 'Dr. W.J.F. Nuvens. Een karakter- en levensschets', in: De Katholiek (1895) deel 107, 42-60
enn 154-175, aldaar 45.
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loskunstt eene familieoverlevering is geworden. Mijne voorouders in rechten lijn,
hebben,, zonder dat er ééne gaping in onze genealogie als geneesmeesters is te vinden,, minstens honderd vijftig jaren van vader op zoon, het vak uitgeoefend, dat in
hett Evangelie wordt geprezen en door Molière is bespot".5 Zoals Van Lieburg
heeftt laten zien in een studie naar de medische beroepsbevolking in de negentiendee eeuw past het beeld van de plattelandsgeneeskunde als familiebedrijf in een algemeenn patroon. 6 Ook Nuyens' zoon zou trouwens plattelandsarts worden.
Dee familietraditie schijnt begonnen te zijn met Cornelis Franciscus Nuyens
(1750-1800).. Geboren in Hoogstraten, nabij Antwerpen, was hij afkomstig uit de
ZuidelijkeZuidelijke Nederlanden. Vanaf 1773 vinden wij hem in Amsterdam, als praktis
rendd chirurgijn, "in de Lange Leydse dwarsstraat bij de Leydsegracht".7 Waarom
hijj rond 1770 naar het noorden trok is niet geheel duidelijk. Cijfers over de samenstellingg van het Amsterdamse chirurgijnsgilde leren dat slechts een relatief klein
gedeeltee afkomstig was uit Amsterdam zelf.8 Velen kwamen dus van buiten. Voor
mensenn als Cornelis bood het dynamische, snel groeiende Amsterdam blijkbaar
mogelijkhedenn van sociale stijging.
Dee achttiende-eeuwse medische praktijk was uiterst veelvormig. Aan de top van
dee hiërarchie stond de academisch gevormde medicinae doctor, die zich met de
'inwendige'' geneeskunde bezighield. Zij waren de 'denkers', die het nederige
handwerkk beneden hun stand achten. Het praktische handwerk, de behandeling
vann bijvoorbeeld wonden en beenbreuken, lieten zij over aan de lager in de hiërarchiee staande chirurgijns. Vaak combineerden deze chirurgijns hun medische
beroepp met dat van barbier, die immers ook het uitwendige behandelen.
Ookk Cornelis Franciscus zoon, Franciscus Ludovicus Nuyens (1777-1848) was
chirurgijn.. Franciscus was waarschijnlijk opgeleid als scheepschirurgijn.9 Velen
gebruiktenn dit examen als een opstapje om later als plattelandsgeneesheer te kun-

55 W.J.F. Nuyens, 'Geen verontrustende cijfers', in: Onze Wachter (1882) eerste deel, 236-266, aldaar 242. Zie
ookk W.J.F. Nuyens, Naschrift op de Ultramontaansche kritiek, Katholiek-Nederlandsche
Brochuren-Vereenigingging 1 (1869) nr. 7, 5.
66 M.J. van Lieburg, 'D e medische beroepsbevolking ten plattelande gedurende de negentiende eeuw. Een
onderzoekk betreffende het Beneden-Maas gebied (1818-1865)', in: Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde,kunde, natuurwetenschappen,
wiskunde en techniek 8 (1985) 123-178, aldaar 143. Frijhoff heeft geconstateerd
dat,, in ieder geval voor de periode van de Republiek, dergelijke dynastieën ook een functie gehad kunnen hebbenn in het kader van statusbeperkende, dan wel statusverhogende elementen. Hij verwijst in dit verband naar
enkelee joodse artsenfamilies maar dit gold mogelijk ook voor de katholieken, die immers weinig mogelijkhedenn hadden om carrière te maken en daarom noodgedwongen voor het vrije, medische beroep kozen. Willem
Frijhoff,, ' N o n satis dignitatis... Over de maatschappelijke status van geneeskundigen tijdens de Republiek', in:
TijdschriftTijdschrift voorgeschiedenis 96 (1983) 379-406, aldaar 391.
77 F.J.C.J. Nuyens, Twee eeuwen medische traditie. Een stukje familiegeschiedenis (Maastricht 1945). De belangrijkstee genealogische gegevens heb ik aan dit boekje ontleend. Het citaat staat op pagina 13. Zie ook A.
Nuyens,'Dr.. W.J.F. Nuyens. Een karakter- en levenschets, 48-49. Zie verder: G.A. Lindeboom, Dutch medical
biography.biography. A biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475-1975 (Amsterdam 1984) 14471456.. In W. Hespe, 'Chirurgijns, heelmeesters en de gezondheid van de Castricummer', in: Oud-Castricum 17
(1994)) 3-15, aldaar 9 wordt een Maximilianus L. Nuyens genoemd (1758-1846), van de 'Limmense tak' van de
Nuyensen,, geboren in Hoogstraten. Het lijkt voor de hand te liggen, wegens dezelfde geboorteplaats, dat het
omm een familielid van Cornelis gaat. Deze Maximilianus legde in 1783 bij het chirurgijnsgilde in Amsterdam
dee zee-proef af en haalde in 1794 in Alkmaar ook nog zijn verloskundediploma. Vanaf 1788 was hij chirurgijn
inn Limmen en tussen 1802 en 1806 in Castricum.
88 Frijhoff, ' N o n satis dignitatis...', 394-396 en Tom Nieuwenhuis, 'De teloorgang van een beroepsgroep. De
Amsterdamsee heelmeesters in de achttiende eeuw', in: Tocaal 21 (1993) 43-89, aldaar 63 en verder.
99 Nuyens, Twee eeuwen medische traditie, 15.

// Levensschets

31 1

nenn gaan praktiseren.10 Zo ook Franciscus Ludovicus. Een jaar na zijn examen
vestigdee hij zich al in het landelijke Koudekerk aan de Rijn, een plaatsje tussen
Leidenn en Alphen aan de Rijn, waar hij plattelands heelmeester werd. Het was het
beroepp dat later ook door zijn zoon gekozen zou worden. Wilhelmus Martinus
Nuyenss (1801-1845) vestigde zich in 1822 als plattelandsheelmeester in Avenhorn,, waar zijn zoon, onze Willem Nuyens, in 1823 geboren werd. Een jaar later
zettee Wilhelmus Martinus zijn praktijk voort in het welvarender dorp Grootebroek,, alwaar, volgens André Nuyens, "een zeer groot en fraai huis [werd] betrokkenn - zeker het grootste van het dorp". 11
Zowell Franciscus als Wilhelmus waren dus geneesheer ten plattelande. De toevoegingg 'ten plattelande' had te maken met de nieuwe wetgeving van 1818, rondomm de uitoefening van het medisch beroep. Het aantal medische specialisaties
werdd toen sterk teruggebracht. Daarbij werd onder andere een geografische tweedelingg geïntroduceerd: die tussen stad en platteland. In deze tweedeling had de
stedelijkk heelmeester meer bevoegdheden dan de plattelands heelmeester. Deze
laatstee moest zich in zijn praktijkuitoefening beperken tot de "eenvoudige en gewonee gevallen".12 In de praktijk was dit onderscheid natuurlijk niet scherp te trekken.. De voor de bij ingewikkelde gevallen verplichte aanwezigheid van een medicineacinea doctor was op het platteland natuurlijk vaak niet realiseerbaar - zeker niet als
haastt geboden was omdat bijvoorbeeld een mensenleven op het spel stond. Nuyenss zelf sprak in dit verband van "kleingeestige instruktiën", die niet in het belang
vann de patiënt zijn.13
Inn tegenstelling tot zijn vader en zijn grootvader was Willem Nuyens wèl medicinaecinae doctor. Een eeuw medische familie-traditie werd bekroond met een opvallendee sociale stijging. Je kan het echter ook anders bezien. In de praktijk waren
theoriee (de universitair geschoolde medicus) en praktijk (de praktijkgerichte heelmeester)) al vanaf de achttiende eeuw steeds meer naar elkaar toegegroeid. In 1865
werdd dit proces wettelijk gesanctioneerd. Er werd toen gekozen voor eenvormigheid:: alle geneesheren moesten voortaan universitair geschoold zijn en werden
aangeduidd met de term 'arts'.

100 M.J. van Lieburg, 'De tweede geneeskundige stand (1818-1865). Een bijdrage tot de geschiedenis van het
medischh beroep in Nederland', in: Tijdschrift voor geschiedenis 96 (1983) 433-453, aldaar 446. Over de Franse
tijd,, in welke periode Franciscus zijn opleiding genoot zie: Willem Frijhoff, 'Medische beroepen en verzorgingspatroonn in de Franse tijd: een dwarsdoorsnede', in: Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen,tuurwetenschappen, wiskunde en techniek 8 (1985) 92-122.
111 A. Nuyens, 'Dr. W.J.F. Nuyens. Een karakter- en levensschets', 52.
122 Van Lieburg, 'De tweede geneeskundige stand', 435. Voor het plattelandsgeneesheerschap in de praktijk
zie:: M.J. van Lieburg, 'De medische beroepsbevolking ten plattelande gedurende de negentiende eeuw. Een
onderzoekk betreffende het Beneden-Maasgebied (1818-1865)', in: Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde,kunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 8 (1985) 123-178.
133 W.J.F. Nuyens, Het ontwerp van wet op de uitoefening der genees-, heel- en verloskunde in ons vaderland
(Amsterdamm 1862)9.
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Jeugd d
Nuyenss groeide op in West-Friesland. Hij identificeerde zich volledig met zijn geboortestreek,, die hij ooit rekende "tot de belangrijkste plekjes van ons vaderland".144 Eén van zijn artikelen begon hij zelfs met een liefdesverklaring: "Meermalenn heb ik op den hoogen Westfrieschen dijk, vooral bij het zinken der zon, de zedigee en toch zoo welige schoonheid van dat landschap bewonderd." 15 Zelfs voor de
plaatselijkee dialecten had hij enig oog, zoals blijkt uit zijn medewerking aan een
opmerkelijkk initiatief van J.A. AlberdingkThijm, die de pauselijke Bulla Ineffabilislis in zoveel mogelijke Nederlandse dialecten wilde vertalen.16 Westfriesland was
eenn streek waar men, naar Nuyens' zeggen, stug aan het geloof van de vaderen had
vastgehouden.. Een streek ook -waar een groot deel van de bevolking katholiek was,
getuigee ook het aanzienlijke deel Westfriezen in de zoeavenbeweging.
Hett is heel verleidelijk om plaats en tijd waarin Nuyens opgroeide te bezien
vanuitt het perspectief van de latere katholieke emancipatiestrijd. Nuyensbiograaf
Görriss doet dit veelvuldig. Als schoolkind weigerde Nuyens ooit, tijdens een les
opp de Franse school in Enkhuizen, een passage voor te lezen waarin met zoveel
woordenn gesteld werd dat er slechts sprake is van twee sacramenten en dat de
roomsee leer van de Transsubstantiatie een "onwaarheid" was. Görris interpreteerdee dit in emancipatoire zin: volgens hem toonde Nuyens zich "reeds toen de onvervaardee kampioen in het klein te zijn, welk hij later zou worden in het groot".17
Ookk voor Nuyens zelf had het overigens die functie. In zijn Geschiedenis sedert
18151815 en in zijn in 1878 gepubliceerde artikel 'Herinneringen aan de April-Beweging'' stond hij uitvoerig stil bij het voorval,18 Binnen de context van zijn herinneringenn aan de aprilbeweging riep Nuyens een reeks van andere herinneringen op,
diee hem met enige nostalgie terugvoerden tot in zijn vroegste jeugd. Wat was er
veell veranderd! De Bataafse tijd had de katholieken de officiële gelijkberechtiging
gebracht.. Het gaf ze meer ruimte om zichzelf te ontplooien. Nuyens kon zich bijvoorbeeldd nog goed herinneren hoe in een naburig dorpje een nieuwe (stenen!)
kerkk werd gebouwd met zelfs een toren met klok. Dat was heel wat in vergelijking
mett vroeger tijden, toen de kerkjes per definitie van hout waren gemaakt en aan de
buitenkantt niet van een gewone schuur te onderscheiden. Heel speciaal vond
Nuyenss ook dat hij meemaakte dat voor de eerste maal sinds eeuwen een bisschop
inn De Streek het Heilig Vormsel kwam toedienen. "[D]ie eerste komst eens bisschops,, sinds de Reformatie de Moederkerk scheen ter aarde geworpen te hebben
-- wekte eene geestdrift op bij dat trouwe geloovige landvolk, waarvan de herinne144 W.J.F. Nuyens, De invoering der hervorming in West-Friesland', in: Volks-Almanak voor Nederlandsche
KatholiekenKatholieken (1864) 180-243, aldaar 180.
155 Idem, 183.
166 Nuyens deed mee, hoewel onder voorbehoud. Eigenlijk vond hij het onzinnig "om zulk stuk in ons boerendialectt over te brengen". Hij zag ook niet zo veel verschil in de lokale dialectvarianten. "We hebben geen
bijzonderr dialect, of er zijn er 300 in ons land: Plat Amsterdamsch, Leidsch, Haagsch, Hoornsch, Putjebornsch,, Pekelaasch, Westwoudsch enz." Nuyens aan Thijm, geciteerd in J.B. Berns, 'Een merkwaardig taalmonument:: de Bulla "Ineffabilis"', in: Taaien tongval49 (1997) 1-15, aldaar 11.
177 G.C.W. Görris, Dr. W.J.F, Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd (Nijmegen 1908) 4-5.
188 W.J.F. Nuyens, 'Herinneringen aan de April-beweging van 1853', in: Onze Wachter (1878) dl 1, 98-128,
aldaarr 106; Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, sedert 1815, deel II, 151.
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ring,, mij na meer dan veertig jaren, nog zoo helder voor den geest is gebleven, als
waree het op den dag van gisteren geschied."19
Verschillendee episodes uit zijn jeugd herinnerde Nuyens zich als 'bewijzen' van
dee toenmalige achterstelling en het "gevoel van minderheid"20 van de katholieken,
waaraann emancipatoren als hijzelf zich later zo succesvol zouden weten te ontworstelen.. Nuyens behandelde enkele ogenschijnlijk onbeduidende zaken, die
echterr naar zijn mening een juister denkbeeld gaven van de context van het katholiekee ijveren voor emancipatie. De jaren dertig en veertig, waarin Nuyens opgroeide,, waren, zo schrijft hij, de jaren van de schuilkerken en van de alledaagse
kleinee vernederingen. Nuyens' eerste jeugdherinnering stamde uit de dagen van
1830,, uit zijn "kinderlijke jaren" (Nuyens was toen zeven). Het zijn de jaren van
dee Belgische afscheiding, een gebeurtenis die ook voor de noordelijke katholieken
niett zonder gevolgen bleef, zo had de jonge Nuyens aan den lijve ondervonden.
Nuyenss herinnerde zich hoe in zijn dorp de katholieken werden uitgekreten voor
'muiter'' en voor 'Belg'. "[I]n het kleine stadje waar wij verkeerden" moesten "de
Katholiekenn nu en dan het lieflijk woord van muiter zich laten welgevallen. Een
muitermuiter was de synoniem voor Belg; en Belg was de synoniem voor Roomsch."21
Volgenss Nuyens deden er allerlei praatjes de ronde, bijvoorbeeld over katholieke
notabelenn die de Belgische revolutionairen gefinancierd zouden hebben. In zijn
GeschiedenisGeschiedenis van het Nederlandsche Volk, sedert 1815 zou Nuyens melden dat
hett hier om een persoonlijke herinnering van hem zelf ging. Het ging om een katholiekee notaris in Noord-Holland die ervan "beschuldigd werd, dat hij het geld
zijnerr cliënten gezonden had naar de muiters, op raad van enkele leden zijner familie,, die tot de Jezuiten-Orde behoorden." Natuurlijk was er niets aan de hand,
dee zaken van deze notaris waren alleen wat in de war geraakt door "speculatiën".22
Nuyens'' tweede herinnering betrof het jaar 1841. Wederom deed zich toen een
oprispingg van anti-papisme voor.23 Ditmaal werd de aanleiding gevormd door enkelee regeringsmaatregelen van de nieuwe koning Willem II. Deze had onder anderee voorgesteld om te onderhandelen met Rome over de uitvoering van een in
18277 gesloten concordaat. Felle brochures, relletjes en petities waren het gevolg,
vergelijkbaarr met de aprilbeweging in 1853. De afscheiding van België lag nog vers
inn het geheugen.
Meerr gewone en alledaagse zaken hadden een nog veel diepere indruk gemaakt.
Zoalss bijvoorbeeld het feit dat allerlei ambten, zoals schoolmeester, niet waren
weggelegdd voor katholieken. Toch werden juist deze grote zaken, opmerkelijk genoeg,, door de meeste katholieken lijdzaam aanvaard. Ze hadden zich ermee verzoendd dat de gereformeerden de baas waren. Kleinere zaken wekten volgens
Nuyenss meer ergernis op, vooral omdat ze zo zinloos leken. Nuyens vond het bijvoorbeeldd bijzonder vernederend dat als de kerk uitging de roomsen altijd de bovenzijdee van de straat voor de gereformeerden moesten vrijlaten: "geene herinne199
200
211
222
233

Nuyens,
Nuyens,
Nuyens,
Nuyens,
Nuyens,

'Herinneringen aan de April-Beweging', 102.
'Herinneringen aan de April-Beweging', 103.
'Herinneringen aan de April-Beweging', 100.
Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, sedert 1815, deel II, 211.
Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, sedert 1815, deel II, 157-159.
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ringg scheen meer gevoel van wrok op te wekken".' 4 Er waren meer van dat soort
kleinee ergernissen, zoals bijvoorbeeld enkele ervaringen die de jonge Nuyens op
schooll mocht meemaken.
Inn retrospectief zou Nuyens later zijn lezers meermalen in herinnering roepen
hoezeerr het onderwijs in die tijd doortrokken was van de protestantse geest: "Menigeenn onder ons, wiens haren thans grijs geworden zijn, herinnert zich nog den
geheelenall Protestantschen geest, waarin hem, op de schoolbanken, onderwijs
werdd gegeven (...) Aan kinderen van katholieke ouders werd een onderricht gegeven,, waarbij men niet schroomde dingen te leeren, die ieder Katholiek moest
krenken."255 Nuyens kon zich bijvoorbeeld nog goed herinneren, zo schrijft hij,
datt hij op de dorpsschool het gereformeerde Onze Vader moest bidden. "Wij,
Roomschee jongens en meisjes, die op de dorpsschool, welke ik heb bezocht, drie
vierdenn van het geheele getal uitmaakten, moesten het Gereformeerde Onze Vaderder meebidden; nu en dan een stuk uit den Bijbel hooren voorlezen; tweemalen 's
weekss ons laten stichten door het verhaal van de gruwelen der Inquisitie, van den
heiligenn geloofsijver der Protestantsche martelaren en de gezegende gevolgen der
Hervorming,, 't Heeft op mij later een grooten invloed uitgeoefend, dat ik zulks op
dee schoolbanken moest aanhoren."2'1
Hett was echter pas later dat het Nuyens duidelijk werd hoezeer de katholieken
toenn achtergesteld werden en slechts een ondergeschikte plaats innamen in de negentiende-eeuwsee samenleving. De katholieken van de achttiende eeuw en die van
dee eerste helft van de negentiende eeuw waren niet de emancipatiekatholieken van
later.. Het 'neutrale' onderwijs van die tijd was weliswaar zeker met een vaag
christelijkk sausje overgoten, maar was in de praktijk toch neutraal te noemen. De
katholiekenn namen waarschijnlijk niet veel aanstoot aan de positie die zij in de
samenlevingg innamen.
Overr Nuyens' schooljaren beschikken wij gelukkig ook over andere bronnen
dann alleen Nuyens' latere jeugdherinneringen, die zo duidelijk politiek gekleurd
zijnn door zijn latere ervaringen. Nuyens' schoolcarrière begon in de jaren dertig
opp de dorpsschool in het Westfriese Grootebroek, de woonplaats van het gezin
Nuyens.. Later zouden de Franse school en daarna de Latijnse school in Enkhuizenn volgen.27 Over hoe het onderwijs er in de praktijk uitzag zijn we ingelicht
doorr de rapporten van de schoolopzieners en door een enquête die begin jaren
veertigg vanuit katholieke kring werd opgesteld ter onderbouwing van de grieven,
diee de katholieken tegen het protestantse karakter van de neutrale scholen
koesterden.. O p de dorpsschool in Grootebroek, waar Nuyens in de jaren dertig
opp school zat, stond in die tijd de protestantse onderwijzer Jacob Vis voor de klas.
Inn een verslag uit 1832 van de schoolopziener lezen wij:

244
255
266
277

Nuyens, 'Herinneringen aan de April-Beweging', 104-105.
Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, sedert 181 f, deel II, 149 en 151.
Nuyens, 'Herinneringen aan de April-Beweging', 105-106.
Görris, Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd, 26-28.
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"Dee onderwijzer Jacob Vis, bezittende den tweeden rang, geeft zich vele moeite in zijn
vak,, is naarstig en gezet in zijne school; en sticht ook door den geheelen Winter heen, viermalenn in de week, avondschool te houden, veel nut aan de leerende jeugd. Er gaan 80 a 90
kinderenn dagelijks ter school, het grootste getal is echter in de voormiddag. Het onderwijs
gaatt over de bekende vakken van onderwijs, klassikaal en geschikt naar de vatbaarheid der
kinderen.. Er wierd goed gelezen; er waren beste schrijvers; rekenen voldeed mij het minste.. Ook oefende men zich in het gezang. De Vaderlandsche Geschiedenis werd gelezen
enn daar over gevraagd."28
"Eenn groot verdriet voor den onderwijzer en zijn gezin [en een] onbedenkelijk
nadeell v o o r de schooljeugd" was de deplorabele "diep vervallen toestand" van het
schoolgebouw.. O p termijn zou dit tot een ernstige terugval van het aantal leerlingenn leiden, van 130 in de bloeitijd tot nauwelijks zestig eind 1832.
H e tt onderwijs ging inderdaad over de "bekende vakken": lezen, schrijven en rekenen.. G e b r u i k t werden niet zozeer /eerboekjes, als wel Zeesboekjes waarin het
zedekundigee v o o r o p stond: het bijbrengen van n o r m e n en waarden over goed en
kwaad. 299 Daarbij w o n het nieuwerwetse klassikale onderwijs snel terrein, ook,
misschienn moeten w e zeggen zelfs in G r o o t e b r o e k . H e t was de meest efficiënte
manierr o m onderwijs te geven. Met genoegen kon de opziener melden dat "het
nieuwee stelsel" in G r o o t e b r o e k al in gebruik was. Opmerkelijk is de opmerking
vann de schoolopziener dat in G r o o t e b r o e k o o k geschiedenis werd gegeven. G e schiedeniss was toen nog geen verplicht onderdeel van het curriculum, het was echterr niet ongebruikelijk dat o o k op de gewone lagere scholen uit geschiedenisboekjess werd gelezen.
H e tt godsdienstonderwijs, in de zin van het bijbrengen van christelijke deugden,
bleeff een belangrijk onderdeel van het onderwijs. H e t echte protestants-christelijkee onderwijs schijnt Vis tot de avonduren beperkt te hebben, maar overdag zag
hijj er blijkbaar geen been in de kinderen te oefenen "in het gezang", waarmee bedoeldd zal zijn:protestantse kerkzang. H e t was een veel gehoord kritiekpunt van de
katholiekee ouders, dat verwoord werd in een in 1840 bij de koning ingediende
Memoriee "tot staving van de klagten der R o o m s c h Katholyken betrekkelijk het
Lagerr O n d e r w i j s " : " H e t gezang op de scholen is op vele plaatsen een soort van
kerkgezangg - uit het Evangelisch zangboek getrokken." D e grief maakte duidelijk
datt het 'neutrale' onderwijs dit in de praktijk niet altijd was. D e leraren waren
overr het algemeen protestants, o o k in plaatsen en d o r p e n zoals het Westfriese
G r o o t e b r o e k ,, waar de bevolking toch voor circa 2/3 katholiek was. 10

288 Archief Rijksschooltoezicht in Noord-Holland 1801-1857, berustend in Rijksarchief van N o o r d - H o l land.. Inventarisnummer 117: Ingekomen viermaandelijkse verslagen, district 5.
299 R Boekholt & E.R de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de
huidigehuidige tijd (Assen 1987) 103-107. Zie ook E.R de Booy, Kweekhoven der -wijsheid. Basis- en vervolgonderwijswijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw (Zutphen 1980) 41-62.
300 De Memorie tot staving van de klagten der Roomsche Katholyken betrekkelijk het Lager Onderwijs is
bewaardd in het Rijksarchief van Noord-Holland in het Archief van de aartspriester van Holland, Zeeland en
West-Friesland;; inv.nr. 909: Stukken betreffende de pogingen van katholieke zijde tot verandering van het lagerr onderwijs in de provincie per plaats beschreven aan de hand van de gegevens ingestuurd door geestelijken
enn onderwijzers 1840-1841, 4 delen. De memorie is opgenomen in het eerste deel, het citaat over het kerkgezangg is te vinden op bladzijde 19. Over Grootebroek zie deel 3, bladzijde 58, met de becijfering dat 2A van het
dorpp katholiek was.
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Dankzijj de schoolopzienersrapporten zijn wij ook uitstekend ingelicht over de
Fransee school die Nuyens in Enkhuizen bezocht. Deze school stond onder leidingg van kostschoolhouder D.R. Erdbrink. Franse scholen waren in die tijd wel
vakerr tevens kostschool, al waren bij Erdbrink niet alle leerlingen intern. De Fransee scholen waren er voor de meer gegoede burgerij, ze ontleenden hun naam aan
hett feit dat de Franse taal er werd onderwezen. Over de Franse school in Enkhuizenn had de opziener niets dan lof. Het hoge niveau blijkt ook uit het brede vakkenpakkett dat er werd aangeboden:
"Behalvee de Hollandsche werden er onderwezen de Fransche, Engelsche en Duitsche Talen,, ook Aardrijkskunde en Geschiedenis. In mijn bijzijn werden zij ondervraagd in de
Geschiedeniss en Aardrijkskunde, ook maakten zij eene fransche analijze. De schriften en
vertalingenn uit het Fransch waren zeer goed. Ik had groote reden van tevredenheid en betuigdee zulks ook aan den onderwijzer."31
Dee Franse school in Enkhuizen was een school voor, zoals de opziener opmerkte,
kinderenn van tussen de 7 en 15 jaar. Qua behuizing stond de school in Enkhuizen
err heel wat beter voor dan de bouwval in Grootebroek. De opziener bewonderde
"hett hooge, ruime en luchtige schoollokaal" en het prachtige uitzicht op de tuin.
Enigee minpunt was misschien het geringe aantal leerlingen, "slechts 26 kinderen".
Opp het onderwijs zal dit niet slecht hebben uitgewerkt. Ook op deze school was
geschiedeniss een vast onderdeel van het vakkenpakket.
Inn de wet van 1806 stond dat het onderwijs er was voor "het aanleeren van gepastee en nuttige kundigheden" maar ook zou moeten opleiden tot "alle maatschappelijkee en christelijke deugden".32 Dit klonk neutraal genoeg, en was ook zo
bedoeld.. Om religieuze controversen te vermijden moesten de onderwijzers de
verschillendee religieuze gezindheden van de leerlingen respecteren en zich onthoudenn van leerstellige uitspraken. In die zin was het onderwijs zeker neutraal te
noemenn en de katholieken namen er, zeker in de eerste helft van de negentiende
eeuww niet veel aanstoot aan, Nuyens' jeugdherinneringen ten spijt. De katholiekenn konden over het algemeen betrekkelijk ongestoord hun gang gaan.

Studietijd d
Opp 18 januari 1842 liet Nuyens zich inschrijven als student aan de Utrechtse universiteit.333 Van 1842 tot en met 1844 in de wis- en natuurkundefaculteit, daarna,
vann 1845 tot en met 1847, in de medische faculteit.34 Naar eigen zeggen had Wil311 Zie het archief van Rijksschooltoezicht in Noord-Holland 1801-1857, inv.nr. 117: Ingekomen viermaandelijksee verslagen district 5, in de jaren 1837 en 1840.
322 Boekholt, Geschiedenis van de school in Nederland, 99.
333 Vergelijk het Album studiosorum academiae Rheno-Traiectinae
MDCXXXVI-MDCCCLXXXVI
(Utrechtt 1886) k. 338. Gegevens over Nuyens' studententijd zijn bijeengegaard door Koos Wingelaar, waarvoorr ik hem hartelijk dank. Zie zijn ongedateerde typoscript 'Nuyens' studie en studietijd te Utrecht'. Meer in
hett algemeen over studeren in Utrecht zie Koos Wingelaar, 'Studeren in Utrecht in de negentiende eeuw', in:
UtrechtseUtrechtse Historische Cahiers 10 (1989) nr. 1/2.
344 Academiae Traiectinae civium quotannis recensitorum indices. Register van voor de tweede en volgende
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lemm zelf liever geschiedenis gestudeerd, maar werd hij daarvan afgehouden d o o r
zijnn vader.
"[WJellichtt had ik mij onverdeeld, geheel en al uitsluitend aan de letterkundige en historischee studiën gewijd, ware ik protestant geweest. Doch mijn vader, zaliger gedachtenis,
wass te praktisch man, om in den jare 1842 niet te begrijpen, dat voor een katholiek, die
zonderr protectie, zonder familierelatiën, zonder onafhankelijk vermogen, de literatuur,
dee historie of dergelijke vakken wilde beoefenen, geen ander vooruitzicht bestond dan,
gelijkk men het dagelijksch leven uitdrukt, 'honger te lijden.' (...) In plaats van de letteren,
kooss ik medicijnen, en vertrok naar de Utrechtsche academie."35
Voorr medisch-studenten was een propedeuse wis- en n a t u u r k u n d e verplicht. H e t
heeftt er alle schijn van dat N u y e n s deze eerste fase van zijn studie niet gemakkelijkk afging. Later zou hij in een artikel klagen over de nodeloze ballast die studentenn geneeskunde moesten verwerven, waarbij hij waarschuwde voor het risico van
' H e r z e n o v e r s p a n n i n gg d o o r te hoog opgevoerd onderwijs'. Want welk profijt
trekkenn " o n z e dokters van bolvormige driehoeksmeting, welke zij op h u n
propaedeutischh examen gehad hebben?" 3 6 Aan Fruin schreef hij dat hij het in de
"Mathesiss en Algebra (...) nooit eenigszins ver in heb kunnen brengen". D e z e vakkenn h o o r d e n voor hem bij de " n o o d e l o o z e of minder noodige studiën" die licht
z o u d e nn leiden tot een overprikkeling van de hersenen van de jonge student. 37 In
hett examenregister ontbreekt, tekenend genoeg, het judicium van zijn p r o p e d e u tischh examen in deze vakken. 3 " O p 29 mei 1847 behaalde N u y e n s zijn kandidaats
medicijnen,, de vereisten daarvoor waren mondelinge examens over ontleedkunde,
fysiologie,, pathologie, farmacie en materies medica, het tonen van praktische bekwaamheidd d o o r een ontleedkundige demonstratie. Tenslotte moest men een
testimoniumm k u n n e n overleggen van het volgen van de lessen over de natuurlijke
geschiedeniss en de anatomia comparata. 39
Laterr zou N u y e n s het wetenschappelijk onderwijs in die tijd karakteriseren als
d o o r t r o k k e nn van het rationalisme: "die beweging o p intellectueel gebied, welke de
menschelijkee Rede op een voetstuk plaatste als een Godheid, aan wie allen hulde
moestenn brengen". 4 0 Voor N u y e n s was dit verabsoluteren van de menselijke rede
uiteraardd een negatieve ontwikkeling, het ' G o d b e s t i e r ' werd er teveel d o o r naar de
achtergrondd gedrongen. Tegelijkertijd moest hij erkennen dat de 'physische p r o e maall ingeschreven studenten 1833-1850. Rijksarchief Utrecht, Archief van de senaat en rector, inv.nr. 507.
355 Nuyens, Naschrift op de Ultramontaansche kritiek, 5-6. Zie ook Nuyens verloren gegane Livre de souvenirs,nirs, zoals geciteerd door A. Nuyens, 'Dr. W.J.F. Nuyens. Een karakter- en levensschets', 54: "Voor iemand
zonderr fortuin, zonder invloedrijke familie-relaties en dan ... katholiek, is er in de letteren geen vooruitzicht,
dann hoogstens om, ergens in Noord-Brabant, rector te worden aan een Latijnsch schooltje".
366 W.J.F. Nuyens, 'Herzenoverspanning door te hoog opgevoerd onderwijs', in: Onze Wachter (1^76) tweedee deel, 215-252, aldaar 239.
377 Brief W.J.F. Nuyens aan Robert Fruin, 29 juni 1876. Afgedrukt in: G.B. Janssen, W.J.F. Nuyens en zijn
briefwisselingbriefwisseling met Robert Fruin. Transcriptie en annotatie voorzien van een inleiding (onuitgegeven doctoraalscriptiee Katholieke Universiteit Nijmegen, Zevenaar 1982) 111-112.
388 Examenregisters 1827-1859, RAU, Archief van de faculteiten, inv.nr. 214.
399 Koos Wingelaar, Studeren in de negentiende eewn: Een onderzoek naar het hoger onderiiijs en met name
naarnaar de studenten aan de Utrechtse universiteit. Deel F De periode 1815-1877 (onuitgegeven doctoraalscriptie
Rijksuniversiteitt Utrecht, Utrecht 1987) 30.
400 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, sedert 1815, deel II, 238.
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ven'' de wetenschap ook vooruit hadden geholpen, onder andere ook de geneeskunde,, "bijgestaan door Microscoop en andere werktuigen". Hij noemde in dit
verbandd enkele grote leermeesters die op zijn "gemoed, in later dagen grooten invloedd [hadden] uitgeoefend."41 Zoals de "grooten scheikundige" G.J. Mulder en
dee nog steeds zeer bekende J.L.C. Schroeder van der Kolk, van wie hij de anatomie,, de physiologie en de pathologische anatomie kreeg onderwezen. De inwendigee ziekten kreeg hij onderwezen door zijn latere promotor G.J. Loncq (18101887),, die bekend staat als een uitstekend clinicus.42 Zijn studie lijkt, na het moeizamee begin, voorspoedig te zijn verlopen. Volgens zijn hoogleraren B.F. Suerman
enn G.J. Lonq behoorde hij tot "die kweekelingen onzer Hoogeschool, welke zich
evenzeerr door vlijtige studie als door reinheid van zeden gunstig onderscheid."41
Tochh schijnt Nuyens ook aan het studentenleven, van 'kroeg' tot college, met
vollee inzet te hebben deelgenomen. Dit valt af te leiden uit de lezing die Nuyens
ooit,, jaren na zijn studie, voor het Utrechtse studentengezelschap Scientiis Sacrumm hield en uit de necrologie die Nuyens' studievriend F.C. Soer schreef na
Nuyens'' overlijden.44 Soer vertelt ook een anekdote, die hij tekenend noemt voor
Nuyens'' enthousiasme en wilskracht. Op een keer kwam hij de trap op van Nuyens'' studentenhuis. Hij hoorde luid allerlei Italiaanse vervoegingen declameren.
Zijnn vriend vertelde hem dat hij "de Decamarone en Divina Commedia in onginaliaa [wilde] kunnen lezen." Zes a zeven weken sloot hij zich op en was met niets
anderss bezig tot de terzinen van Dante vloeiend van zijn lippen kwamen.
Mett 'de kroeg' werd het café van de studentensociëteit bedoeld, ten tijden van
Nuyens'' studententijd café de Oude Bak op het Wed. Voor de studenten was het
gebruikelijkk om daar 's middags tussen twee en drie gezellig te kouten of bijvoorbeeldd een partij schaak te spelen.45 Het middagmaal werd genuttigd rond drie uur,
waarnaa men rond vijf uur bij elkaar op bezoek ging om thee te drinken en te 'disputeeren',, 's Avonds na zeven uur trok men zich terug op de eigen kamer, als het
goedd is om wat te studeren. In 1843 maar waarschijnlijk ook reeds in 1842 woonde
Nuyenss in de Hamburgerstraat, bij de familie Tragter. In de jaren daarna nam hij
zijnzijn intrek bij de familie Schuurman aan de Oude Gracht, nabij de Bezembrug.4'1

411 Nuvens, Geschiedenis van het Nedcrlandsche Volk, sedert 1815, deel II, 244-245. Voor de ontwikkelingen
inn de medische wetenschap zie bijvoorbeeld: G.A, Lindeboom, Geschiedenis van de medische wetenschap in
NederlandNederland (Haarlem 19812) 145-160.
422 Lindeboom, Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland, 147 en 180. Over de Utrechtse medischee faculteit zie: De Utrechtsche universiteit 1815-1936 (Utrecht 1936) 122-125 en 215-280. Een sfeertekeningg geeft C. Offringa, 'Burgerzin en wetenschap: een eerste aanzet tot milieubeheer in Utrecht', 'm. Jaarboek
OudOud Utrecht (1972) 164-187, aldaar 174-179.
433 Brief B.F. Suerman en G.J. Loncq, 11 februari 1848, namens de geneeskundige faculteit aan de curatoren
vann de universiteit, met een verzoek om een ontheffing van de publieke promotie. RAU, Curatoren, inv.nr. 69
f.. 83.
444 Verslagen van de lezing zijn afgedrukt in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad (donderdag 14
maartt 1878) en in de Nieuwe Rotterdamsche Courant 15 maart 1878. F.C. Soers 'Herinnering aan Dr. W.I.F.
N u y e n s '' werd afgedrukt in Het Zondagsblad, bijvoegsel van Het Centrum nr. 3217, 24 december 1894.
455 J.A. Bierens de Haan e.a., Het Utrechtsch studentenleven 1636-1936 (Utrecht 1936) 106. Zie ook Xandcr
Bronkhorst,, 'Utrechts studentenleven tot 1900. Heertjes in een universiteitsstad', in: Aanzet 14 (1996) 141151.. Ik heb niet kunnen achterhalen of Nuyens lid was van het corps. In het register van pedellen 1838-1873,
waarinn een lijst van de corpsledcn is opgenomen, komt zijn naam, in tegenstelling tot die van zijn vriend Soer,
niett voor. Archief van het Utrechtsch Studentencorps, Het Utrechts Archief, inv.nr. 231.
466 Utrechtsche Studenten Almanak 1847 t/m 1849. Zie ook Soer, 'Herinnering aan Dr. W.I.F. N u y e n s ' .
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Mett de dood van zijn vader kwam er een plotseling einde aan Nuyens' studietijd.. Zijn aanwezigheid thuis was dringend gewenst en Nuyens besloot in sneltreinvaartt af te studeren. Terwijl hij, zoals gezegd, op 29 mei 1847 zijn kandidaats
hadd gehaald volgde het doctoraal al een half jaar later, op 11 december 1847.47
Slechtss enkele maanden later, op 24 maart 1848, zou hij al promoveren. Het ging
daarbij,, opvallend genoeg, om een private promotie.** Bij een publieke promotie,
diee plaatsvond in het openbare auditorium, was de gehele senaat aanwezig. De
promovenduss moest dan in het openbaar zijn proefschrift verdedigen tegenover
eenn ieder die zich daartoe geroepen voelde. Omdat Nuyens door het overlijden
vann zijn vader onvoldoende de colleges had kunnen volgen had hij in principe in
hett openbaar moeten promoveren. Maar ondersteund door zijn hoogleraren werd
hemm dispensatie verleend en hoefde hij zijn proefschrift slechts te verdedigen ten
overstaann van de leden van de faculteit en de rector en de secretaris van de universiteit.. Dat was niet alleen omdat "zijn belang en het belang zijnes moeder en overigee betrekkingen, in wier onderhoud hij moet voorzien een spoedige promotie
vordert"" maar ook omdat "het gemis der gave, om zich in de Latijnsche taal juist
enn gemakkelijk uit te drukken, de publieke promotie voor hem in waarheid uiterst
moeijelijkk zou maken."49 In dat licht is Nuyens' dankbaarheid jegens zijn promotorr heel begrijpelijk. "Mijn genegenheid voor Prof. Loncq is altijd in mijn hart
zeerr innig geweest."50 Het onderwerp van zijn proefschrift lag dus in de sfeer van
dee inwendige geneeskunde. Het ging over chronische gastritis. Het boek was, zoalss te doen gebruikelijk, geschreven in het Latijn en telde 36 pagina's en werd afgeslotenn met 16 stellingen.51 Het zal Nuyens echter in zijn studie minder om de
wetenschapp te doen zijn geweest alswel om het verwerven van de bevoegdheid om
dee geneeskunde uit te oefenen. Vanaf 1846 al stond hij, in het Nieuw Statistisch
GeneeskundigGeneeskundig Jaarboek, te boek als heelmeester ten plattelande. Zijn diploma
heeftt hij waarschijnlijk laten viseren door de plaatselijke commissie van geneeskundigg onderzoek en toevoorzicht te Haarlem.
Laterr zou Nuyens nog een keer naar zijn Alma mater terugkeren om een aanvullendee specialistische graad te halen, namelijk in de obstetrie oftewel de verloskunde.. Op 30 november 1854 promoveerde hij daarvoor bij professor L.C. van Goudoever."" Enige praktijkervaring was hiervoor een vereiste, al liet Nuyens meer jaren
verstrijkenn tussen zijn eerste en tweede promotie dan in die tijd gebruikelijk was.
Eenn diploma in de verloskunde bood de plattelandsgeneesheer een nuttige aanvullendee bevoegdheid, die op het platteland geen overbodige luxe was. Het was een
extraa bevoegdheid, die slechts bij consultatie mocht worden uitgeoefend.53 De ge-

477 Register van candidaats en doctoraalexamen 1836-1853, RAU, Sen, inv.nr. 468.
488 Promotieregister van de Universiteit, RAU, Sen, inv.nr. 468.
499 Brief Suerman en Loncq aan de curatoren van de universiteit, 11 februari 1848.
500 Citaat Nuyens uit zijn verloren gegane Livre de souvenirs, Görris, Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het
lichtlicht van zijn tijd, 34.
511 Guilieimus Joannes Franciscus Nuyens, De Gastritide chronica (Hoorn 1848).
522 Zie het Album promotorum, 79 en het oorspronkelijke promotieregister in het RAU, Sen, inv.nr. 534.
Dezee tweede promotie is Görris blijkbaar ontgaan. Hij maakt er in ieder geval geen melding van in zijn N u y ensbiografie. .
533 Van Lieburg, 'De medische beroepsbevolking ten plattelande', 130.
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middeldee medicinae doctor was niet altijd happig op deze taak, die soms heel wat
tijdd k o n kosten, zeker als de bevalling o p zich liet wachten. 54 Voor zijn nadere p r o motiee in de verloskunde heeft N u y e n s waarschijnlijk slechts enkele stellingen h o e venn verdedigen, een examen over de verloskunde, enkele verlossingen op een fant o o mm en een bewijs dat hij "een genoegzaam en de faculteit bevredigend getal van
natuurlijkee en onnatuurlijke verlossingen gedaan" had."

D ee m e d i c u s als geschiedschrijver: enkele r a a k v l a k k e n
Toenn G r o e n van Prinsterer ooit zijn verbazing uitsprak dat het hem schier o n m o gelijkk leek dat een geneesheer ten plattelande zoals N u y e n s in staat was geweest
omm een veelomvattende geschiedschrijving van de Nederlandse O p s t a n d het licht
tee d o e n zien, reageerde deze geprikkeld met een uitgesponnen rechtvaardiging
waarinn hij het w e r k van de medicus vergeleek met dat van de geschiedschrijver. 56
D ee historicus benadert de geschiedenis zoals de geneesheer een ziekbed. Volgens
N u y e n ss gaat het in beide gevallen o m een ernstige wetenschap, slechts te beoefenenn na een gedegen wetenschappelijke opleiding. Beide wetenschappen onderzoekenn uiterlijke verschijnselen, waarachter de wetenschapsman vervolgens de
dieperee o o r z a k e n tracht te ontrafelen. Revoluties vergeleek hij in dit verband met
ziekten,, afwijkingen van "primitief gezonde toestanden".
"Eenn ziekte is een feit, even als eene revolutie een feit is; maar eigenlijk zijn eene bepaalde
ziektee en eene bepaalde revolutie niet anders dan verschijnselen, voortkomende uit een
dieperee oorzaak. Die diepere, die grondoorzaak, het gevolg van verkeerde afwijkingen
vann de primitief gezonde toestanden (...) Aan het ziekbed, in de historie, uit de bekende
feitenn door te dringen tot de dieper inliggende oorzaken, zooveel mogelijk tot de grondoorzaak,, tot de diepste diepte van de oorzaken, waarom het essentieel goede door verkeerdee inwerkingen verkeerd geworden, ziekte, revolutie, geworden is; ziedaar naar mijnee zienswijze, de wijze waarop de geest des mans zoowel in de praktijk aan het ziekbed,
alss in het beoefenen der historie, naar de waarheid zoeken moet.""
Keekk N u y e n s met een medisch oog naar de geschiedenis? H e t citaat doet het verm o e d e n .. In zijn Het katholicismus, in betrekking met de beschaving van Europa
beschreeff hij de christelijke godsdienst als het geneesmiddel van het grote, zieke lichaamm der maatschappij. Voor d e komst van het christendom leed de gehele mensheidd "aan de ongeneeslijkste kwalen". 58
N u y e n s '' voornaamste aandacht ging uit naar revoluties, naar anomalieën van
"primitieff gezonde toestanden". N a a r de geschiedenis van de Nederlandse O p stand,, die hij b e s c h o u w d e als een revolutie die gelukt was. O m de Nederlandse
544 Willem de Blécourt, Het Amazonenleger. Irreguliere genezeressen in Nederland 1850-1930 (Amsterdam
1999)48-51. .
555 Wingelaar, Studeren in de negentiende eeuw, 31.
566 G. Groen van Prinsterer, Heiligerlee en ultramontaansche kritiek (Amsterdam 1868) 95. De reactie van
Nuyens:: N u y e n s , De Ultramontaansche kritiek, 9-14.
577 N u y e n s , De Ultramontaansche kritiek, 10-11.
588 N u y e n s , Het katholicismus, in betrekking met de beschaving van Europa, 3.
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Opstandd goed te kunnen begrijpen vond hij het belangrijk, zo schrijft hij in het
voorwoordd van zijn Beroerten, "wezen en den gang der revolutiën in het algemeen"" indringend te bestuderen.^ Een andere grote revolutie, waardoor hij altijd
gefascineerdd was, was de Franse Revolutie. "De geschiedenis van niet één groote
wereldgebeurteniss heeft mij steeds meer aangetrokken dan die der Fransche omwentelingg van het einde der voorgaande eeuw."60 Daar ging zijn fascinatie naar uit.
Daarr en naar de studie van mensen in hun historische context. Want hij wilde niet
bijj de ziekte blijven steken. Het ging erom de mens te begrijpen, zowel aan het
ziekbedd als in de historie. Hoe vaak had hij niet in musea portretten van Willem
vann Oranje bekeken, om het geheim van diens ziekte te begrijpen. "Geneeskunst
enn historie zijn beide bij uitnemendheid anthropologisch!" Het ging hem erom
"hett geheim des zieken menschen" te doorgronden. 61

Aprilbeweging g
Nuyens'' fascinatie voor revolutionaire, op het eerste gezicht onbegrijpelijke en
'ziekelijke'' woelingen had mogelijk te maken met de opstootjes die hij zelf had
meegemaaktt en die bekend zijn geworden als de Aprilbeweging. Nuyens: "De ouderenn van dagen onder ons herinneren zich nog levendig, welk eene rilling het geheelee Nederlandsche volk aangreep, toen (...) de Aprilbeweging (...) gelijk een
stormwindd over het Land heenging".62 Aanleiding was het herstel van de bisschoppelijkee hiërarchie in 1853, waarop in protestantse kring tamelijk verhit gereageerdd werd. Toen Nuyens in die dagen "de straten van Amsterdam doorslenterde",, kreeg hij diverse pamfletten in handen gedrukt "door schreeuwende rondventers".*33 In de pamfletten werden de katholieken ervan beschuldigd 'ketters' op
dee brandstapel te willen brengen, net zoals ze dat in de zestiende eeuw gedaan
hadden.. Het volk redeneerde erover, "ik zelf heb het gehoord op de hoek van een
derr straten, die uitkwam op de Kloveniersburgwal".64 "Een ieder onzer, welke in
18533 in staat was waar te nemen wat er geschiedde, zal zich nog wel herinneren,
hoee op iederen predikstoel uitgevaren werd tegen den Paus, tegen de bisschoppen,
tegenn de Roomschen."" In de latere geschiedschrijving is het antipapistische elementt in deze rellen altijd gebagatelliseerd, met name ook door katholieke historicii die deze eruptie van papenhaat anders moeilijk konden verteren. Zij wijzen
nuchterr naar het enige beklijvende resultaat van de rellen: de val van het ministerierie van Thorbecke.66 De rellen zouden daarmee in de eerste plaats een politiek doel
hebbenn gediend: het ten val brengen van het gehate Thorbecke ministerie. Het zou
599 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, voorwoord, xvi.
600 Nuyens, 'Studiën over de Fransche omwenteling van 1789', 8.
611 Nuyens, De Ultramontaansche kritiek, 11.
622 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, sedert 1815, deel III, 152,
633 Nuyens, 'Herinneringen aan de April-Beweging', 118.
644 Nuyens, 'Herinneringen aan de April-Beweging', 119.
655 Nuyens, 'Herinneringen aan de April-Beweging', 115.
666 Zie bijvoorbeeld L.J. Rogier en N . de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek
('s-Gravenhagee 1953)101.
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duss eerder een geval van Thorbecke-fobie geweest zijn dan van antipapisme, uitgevochtenn over de hoofden van de katholieken. Op de katholieken zelf hadden de
rellenn ondertussen wel degelijk een traumatiserende invloed, die het bondgenootschapp met de protestanten later zeer zou bemoeilijken en vertragen.
Inn retrospectief markeerde de aprilbeweging de eerste fase in een langzaam bewustwordingsproces.. De relletjes zetten de katholieken opzij als aparte groep.
Datt zij dezelfde vernederingen ondergingen schiep een band en maakte ze tot een
nieuwee en zelfbewuste wij-groep. Enkele van de latere voormannen, waaronder
Nuyens,, betraden het politieke strijdtoneel. Niet alleen voor de Nederlandse katholiekenn in het algemeen was 1853 het beginpunt dat hun nieuwe politieke aspiratiess markeerde. Ook Nuyens zelf betrad voor het eerst de politieke arena, ook
hijj zou zich ontplooien tot "een politieke persoonlijkheid, die vrijheid vordert".
Alss reactie op de aprilbeweging publiceerde Nuyens twee anonieme brochures.
Hett zijn zijn eerste twee publicaties, als wij zijn medisch proefschrift en een gedichtt in Thijms Volks-Almanak, een jaar daarvoor, niet meerekenen.
InIn De revolutionnaire middelen der antï-revolutionnaire partij (Amsterdam
1853,, uitgegeven bij Van Langenhuysen) maakte Nuyens zich hard voor het goed
rechtt van de katholieken op gelijkberechtiging en wees hij op de rustige en geleidelijkee manier waarop de veranderingen tot stand waren gekomen. Nuyens wilde
rustt en rede en uitstralen, in tegenstelling tot de felle en heetgebakerde protestantsee Fakkelpartij, die zich notabene met het epitheton ^«tz-revolutionair had getooid.. Ook in zijn andere brochure zal Nuyens wel rust en bezadigdheid hebben
uitgestraald.. Het is helaas niet duidelijk om welke anonieme brochure het precies
gaat.. Volgens Görris is het de brochure Woord van een eenvoudig burgerman aan
zijnezijne landgenooten maar volgens Gerard Brom werd "dit kleurloos boekje" geschrevenn door Cornelis Broere.67 Het boekje is dusdanig gematigd van toon, dat
alleenn tussen de regels door valt op te maken dat de auteur katholiek is. De katholiekenn wilden vooral geen olie op het vuur gooien. De brochures van Nuyens,
maarr ook die van Cornelis Broere, waren voorzichtig van toon. Ze deden een beroepp op redelijkheid. Het eerste doel was nu om de groot-protestantse geest in de
fless te krijgen. Pas later zou in katholieke kring met enige trots op deze, naar men
toenn vond, fiere en waardige reactie op de protestantse provocaties worden teruggekeken.. Zij hadden in ieder geval, in tegenstelling tot de fanatieke geestesdrijvers
aann de andere kant, hun waardigheid behouden."8

"'tt schuchtre sijsjen"
Nuyens'' ambities lagen aanvankelijk op het dichterlijke vlak. Kort voor zijn politiekee brochures over de aprilbeweging publiceerde hij in 1852 in Alberdingk

emancipatie
677 Görris, Dr. W.J.F. Nuyens, 45. Vergelijk Gerard Brom, Cornelis Broere en de katholieke
(Utrecht/Antwerpenn 1955)378.
688 Nuyens, 'Herinneringen aan de April-Beweging', 124. Zie ook Nuvens, Geschiedenis van het Nederlandschelandsche Volk, sedert 1815, deel III, 213-215.
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Afb.Afb. 1 J.A. Alberdingk Thijm,
inin wiens voetspoor Nuyens zich
"" 't schuchtre sijs jen" noemde.
Foto:Foto: KLiB/KDC Nijmegen.

Thijmss Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken het gedicht 'Alleen'. De
dichter,, in de romantische traditie op zoek naar een diepdoorvoeld onderwerp,
greepp daarin terug op de eerste grote ervaring die hij had meegemaakt: de dood
vann zijn vader. Deze ervaring luidde het einde van zijn onbekommerde studententijdd in en had hem plotseling tot volwassene gemaakt: de verantwoordelijkheid lag
nuu op zijn schouders en op hem alleen. Maar terwijl de ervaring zonder twijfel
diepp doorvoeld was, doet het gedicht toch enigszins gekunsteld aan en lag ook de
katholiekee moraal er wel erg dik bovenop. Het overlijden van zijn vader, wiens
"hulpp en troost" hij voortaan moest ontberen, had hem weliswaar 'alleen' op de
wereldd achtergelaten, maar in hogere zin voelde hij zijn vader nog steeds naast
zich,, want "Ontvoerd aan 't aardsche strijden, Zien hemellingen toch des menschenn smart en lijden". Minstens zo katholiek geïnspireerd was een tweede gedichtt dat hij in de Volksalmanak publiceerde: 'De altaarlamp'. In 1856 werden
dezee en andere gedichten gebundeld in De laatste dochter der Hohenstaufen en
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andereandere gedichten (Amsterdam 1856). Over het lange titelgedicht, dat bijna de helft
vann de bundel beslaat, schreef hij aan Thijm dat het grondidee was "de strijd in de
ziell tusschen de genade en een hevige drift en de zegepraal der genade door de
voorbedee der Heiligen".69 Het klinkt nogal plechtig en ook erg stichtelijk.
Alss zijn grote voorbeeld koos Nuyens zich de door hem zeer bewonderde J.A.
Alberdingkk Thijm, in wiens voetspoor hij zich, in de opdracht van de dichtbundel,, presenteerde als "'t schuchtre sijsjen".70 Thijm, die niet veel ouder was dan
Nuyens,, stond toen al bekend als de grote culturele emancipator der katholieken,
eenn persoonlijkheid, tegen wie Nuyens slechts kon opkijken. Thijm zou een belangrijkee rol in zijn leven blijven spelen, hoewel de relatie zeker niet zonder frictiess was. Toen Thijm in 1889 overleed zou Nuyens hem in De Amsterdammer herdenkenn als een ware vriend. "Zoo ééner zijner vrienden, die niet tot zijn bloedverwantenn hoort, J.A. Alb. Th. heeft gekend van meer dan ééne zijde, dan ben ik het:
doorr meer dan een drieendertig jarig verkeer, door strijden onder één vaandel;
doorr lief en door leed; door éénheid en toch vele verscheidenheid in levensopvatting;; in beoordeeling van kunst, van wetenschap en van letteren, van politiek
enz."711 Als eigenaar van het Amsterdamse uitgevershuis Van Langenhuysen was
Thijmm de uitgever geweest van het overgrote deel van Nuyens' oeuvre. Zodoende
wass er sprake van een geregeld sociaal verkeer tussen de beide katholieke voormannen. .
Dee Amsterdamse koopman in "verduurzaamde levensmiddelen" combineerde
dee werkzaamheden voor zijn handelshuis met een ongemeen breed scala aan letterkundigee en kunstzinnige activiteiten. Thijm was niet alleen eigenaar en hoofdredacteurr van het bekende culturele tijdschrift Dietsche Warande, dat hij voor een
belangrijkk deel in zijn eentje volschreef, hij publiceerde ook in de 'algemene', dat
will zeggen: niet-katholieke pers. In 1876 zou hij hoogleraar kunstgeschiedenis en
estheticaa worden aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam.
Voorr velen was hij de belangrijkste katholieke woordvoerder op literair en kunstzinnigg terrein. Het schoonheidsgevoel stond bij hem altijd voorop. En dat was ook
preciess waar de opvattingen tussen Nuyens en Thijm uiteenliepen. Thijm was, zoalss Nuyens het in zijn necrologie formuleerde, "te zeer aestheticus", "veel meer
vann een 'artistieke' dan van een 'politieke' gezindheid." Het was de achterliggende
oorzaakk van enkele hoogoplopende conflicten over esthetische kwesties die in een
volgendd hoofdstuk nog uitvoerig aan bod zullen komen. Dat Thijm vanuit zijn

699 Voor zover ik kan overzien is de brief niet bewaard gebleven. In zijn necrologie uit 1895 citeerde Alberdingkk Thijms zoon eruit. J.C. Alberdingk Thijm, 'Dr. Wilhelmus Johannes Franciscus Nuyens, 1823-1894', in:
KatholiekeKatholieke Illustratie 28 (1894/95) nr. 36.
700 WJ.F. Nuijens, 'Opdracht aan den dichter J.A. Alberdingk Thijm', in: De laatste dochter der Hohenstaufenfen en andere gedichten (Amsterdam 1856), aldaar xii. Vergelijk A.E.M. Janssen, 'Thijm en Nuyens: over een
esthetischh en moreel beproefde vriendschap', in: P.A.M. Geurts e.a. (redactie),/./!. Alberdingk Thijm 18201889.1889. Erflater van de negentiende eeuw (Baarn 1992) 233-263, aldaar 243-244.
711 W.J.F. Nuyens, 'Geen rouwkrans', in: Amsterdammer: weekblad voor Nederland (1889) nr. 613, 6. Meer
inn het algemeen over Thijm zie: Gerard Brom, Alberdingk Thijm (Utrecht/Antwerpen 1956); Michel van der
Plas,, Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver (Baarn 1995); P.A.M. Geurts e.a. (redactie),/./!. Alberdingkberdingk Thijm. Erflater van de negentiende eeuw (Baarn 1992). Het meest uitgebreid over de relatie N u y enss -Thijm is A.E.M. Janssen in de zojuist genoemde bundel, 'Thijm en Nuyens: over een esthetisch en moreell beproefde vriendschap', 233-263.
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culturelee ivoren toren soms wat neerkeek op de naar zijn mening misschien wat
boersee Westfriese plattelandsarts blijkt duidelijk uit de biografie die Karel Alberdingkk Thijm later over zijn vader zou schrijven en waarin hij een verveelde Thijm
tenn tonele voert, die nauwelijks zijn ogen kon open houden als Nuyens weer eens
drukk aan het betogen was over de actuele politiek. Thijm was zeker een persoonlijkheidd van formaat. Maar dat hij in zijn onvermoeibare activiteiten soms wat te
verr voor de katholieke troepen uitliep is wel duidelijk. Het maakte dat Thijm zich
vaakk onbegrepen voelde en liever verkeerde met andersdenkende literatoren van
zijnn eigen niveau. Zijn eigen katholieke achterban was naar zijn mening nauwelijks
cultureell geïnteresseerd en dus geen gesprekspartner voor hem.
Inn 1856 was Nuyens nog slechts een beginneling. Met spanning wachtte hij het
oordeell af van "bevoegde beoordeelaars" op zijn literaire debuut, zijn dichtbundel.. Aan Alberdingk Thijm schreef hij dat hij zich "nooit voor een duizendste
[zou]] kunnen vergelijken" met dichters als Byron en Nicolaas Beets.72 Om zich alvastt in te dekken schreef hij, in de voorrede, de overtuiging te koesteren "dat zoowell hij, die slechts weinig, als hij, die veel bezit, het moet aanwenden ter verheerlijkingg van het rijk der eeuwige en onveranderlijke waarheid". Hij refereerde aan
hett morgengloren, waarin de katholieke kunst, na een eeuwenlange verguizing en
verachting,, in volle glorie hersteld zou worden.73
Off die volle glorie nu direct van Nuyens moest komen was echter maar zeer de
vraag.. De "bevoegde beoordeelaars" meldden zich al snel en hun oordeel was bepaaldd kritisch. De recensent in De Katholiek was niet eens onwelwillend. Volgens
hemm hoefde de auteur "slechts zijne krachten te regelen, zich te matigen, te vereenvoudigen:: de gepaste vorm volgt bij eenigen toeleg dan als van zelf".74 Maatgevoell was dus waar het aan schortte. Verder had de 'geachten beoordeelaar' vooral
aanmerkingg op de soms weinig dichterlijke woorden die Nuyens bezigde, bijvoorbeeldd het ruwe taalgebruik dat Nuyens de beeldenstormers in de mond gaf in
zijnzijn gedicht 'Het kruis te Blokker'. Verder stoorde de recensent zich aan de soms
all te intieme onderwerpen die in enkele gedichten werden aangeroerd en het feit
datt Nuyens ei op ij deed rijmen, "hetwelk door sommigen verdedigd, maar door
dee meesten met Bilderdijk, en teregt, afgekeurd wordt". Maar het hoofdpunt toch
wass dat Nuyens "eenvoudiger wezen kan en van gekuischter smaak".75 Het genre
vann de dichtkunst had Nuyens verleidt tot al te gezwollen taalgebruik, zelfs in de
ogenn van een toenmalig beoordelaar in een tijd dat gezwollen woorden toch meer
inn de smaak vielen dan nu het geval is. Nuyens was gewoon niet effectief in zijn
middelen,, zeker daar waar het ging om de breed uitgesponnen verhalende gedichten,, waarin Nuyens episoden uit de geschiedenis behandelde. In de verhalende
stukkenn zou Nuyens zich teveel hebben laten meeslepen door allerlei bespiegelin-

722 J.C. Alberdingk Thijm, 'Dr. Wilhelmus Johannes Franciscus Nuyens'.
733 Nuyens, De laatste dochter der Hohenstaufen, Voorrede, v-vi.
744 'De laatste dochter der Hohenstaufen en andere gedichten door W.J.F. Nuijens', in: De Katholiek. Godsdienstig,dienstig, geschied- en letterkundig maandschrift 29 (1856) 236-249, aldaar 249. Nuyens reageerde op deze besprekingg in zijn: W.J.F. Nuijens, 'Aan den "geachten beoordeelaar" van zijn dichtbundel in "De Katholiek"',
in:: De Katholiek. Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift 29 (1856) 378-383.
755 Ibidem, 242 en 243.
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gen.. Die stukken waren "schoon ze over feiten loopen en 't verbaal allereerst zijnee eischen had, in ons oog te beschouwend behandeld, en diensvolgens komt de
hoofdzaakk of de hoofdpersoon er te weinig, er niet helder genoeg door uit: ze ontglippenn en drijven weg op den stroom der bespiegelingen."76
Dee vraag was, of Nuyens voor zijn verhalende stukken wel het juiste genre had
gekozenn en op dat vlak lag precies ook de kritiek van zijn leidsman Alberdingk
Thijm.. In een bekende brief uit 1855, toen de gedichten nog slechts in manuscriptvormm voor lagen, schreef hij aan Nuyens dat diens kracht vooral lag in de
opgedolvenn geschiedkundige feiten en minder in het dichterlijke genre.77
"Ikk aarzel niet de meening uit te spreken, dat deze dichtjens, die Gij eerlijk 'Eerstelingen'
noemt,, met stichting door onze katholieke burgerij zouden gelezen worden. Wat uw toekomstigee letterarbeid betreft, ik geloof, dat Gij in 't algemeen daarbij partij behoort te
trekkenn van de geschiedkennis die Gij met zoo stalen vlijt verzameld hebt. Waarom bearbeidtt Gij niet eens in proza, bij wijze van proefneming, enkele episoden uit het door u tot
hedenn beoefende tijdvak, en plaatst die in een of andere Kath. verzameling?"
Voorr het overige had Thijm slechts enkele detail kritiekpunten, met name op de
vorm.. Thijm sprak een voorkeur uit voor de verhalende boven de bespiegelende
verzen.. Maar niet de vorm van deze verzen sprak hem aan, maar de daarin opgetastee geschiedkennis. Hij lijkt te willen zeggen: Nuyens moest maar geschiedschrijverr worden... Dat is in ieder geval de strekking die Görris uit deze brief
meentt te kunnen opmaken, met de benefit of hindsight natuurlijk.

Huwelijk k
Hett gedicht waaraan de recensent van De Katholiek zich gestoord had vanwege de
all te intieme gevoelens die erin ter sprake kwamen ging over één van Nuyens'
vrouwenvriendschappen.. Het was opgedragen aan een anonieme 'Mejufvrouw'.78
Enn hoewel Nuyens in dit gedicht verklaart dat het "geen liefdegloed" was die hem
aann deze vrouw bond was het toch een "vriendschapsband Zóó innig en zóó vast
somss mensch aan mensch verbinden". Het gedicht heeft een dusdanig verliefde
klank,, in bijvoorbeeld passages als waarbij Nuyens "uwe teedre hand Soms in de
mijnee druk, of opzie naar uwe oogen", dat het begrijpelijk maakt dat de katholiekee recensent zich enigszins ongemakkelijk voelde bij Nuyens' ontboezemingen.
Nuyenss had de charme van de vrouwen ontdekt, een charme die hij beschreef als
"eenn lichtstraal" die "koesterend en warm 't verflensde hart bestraalt".
Inn dezelfde bundel was ook een gedicht opgedragen aan zijn vrouw Elize, die hij
nuu "een drietal jaren" minde. In het gedicht omschrijft hij haar als "'t steunpunt
vann mijn levensheil".79 Het gedicht noemde hij later "een der zwakste; tegelijk een
766 Ibidem, 241.
7777 Thijm aan Nuyens, 24 maart 1855, archief Thijm. Fragmenten uit de?.e brief worden geciteerd in Görris,
Dr.Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd, 51 en Janssen, 'Thijm en Nuyens', 244.
788 'Vrouwenvriendschap', in: De laatste dochter der Hohenstaufen, 52-54.
799 'Aan Elize', in: De laatste dochter der Hohenstaufen, 45-48, aldaar 45.
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derr meest diep gevoelde". 80 Elisabeth Bolten, die geboren was in 1821, was een
jeugdvriendinn uit Enkhuizen, naar het schijnt zijn eerste liefde o p school. 81 H e t
huwelijkk zou bijna vijftig jaar standhouden , tot aan N u y e n s ' overlijden. Ze z o u denn 13 kinderen krijgen, van wie er zes o p zeer jeugdige leeftijd stierven. 82
O v e rr Elisabeth Bolten en haar huwelijksleven met N u y e n s is weinig overgeleverd.. H e r m a n Schaepman, het latere beroemde kamerlid, maakte kennis met de
familiee in oktober 1868, vlak vóór zijn vertrek naar R o m e . Elizabeth vervulde
haarr rol als gastvrouw blijkbaar met verve. In een brief nam Schaepman later de
gelegenheidd te baat " o m H a a r Ed. nog eens mijn hartelijksten d a n k te betuigen
voorr de gulle en prettige gastvrijheid die ik bij U genieten mocht". s ' Bij dezelfde
brieff had hij een portret van zichzelf bijgevoegd, waar "Mevr. U w e echtgenoote"
speciaall om gevraagd had.
Inn de uitgebreide karakter- en levensschets die A n d r é N u y e n s aan zijn broer
wijdde,, blijft Elisabeth N u y e n s volledig op de achtergrond. 8 4 G e h o o r z a a m h e i d en
vertrouwelijkheidd z o u d e n in het gezin de boventoon hebben gevoerd. Leven en
strevenn van Willem stond centraal in het gezin, de moeder was er vooral voor de
kinderenn en o m de als sober bekend staande N u y e n s er zo nu en dan v o o r te behoedenn dat hij niet met een versleten jas de deur uitging als hij bijvoorbeeld in
A m s t e r d a mm bij Alberdingk Thijm o p bezoek ging. 85 N u y e n s ' beeld van hoe hij de
roll van de v r o u w zag k o m t treffend tot uiting in één van zijn theepraatjes, die hij
onderr het pseudoniem van D o c t o r Martinus van Oudijk het licht deed zien, en de
emancipatiee van de v r o u w tot o n d e r w e r p had.
"Ikk ben volstrekt geen tegenstander van vermeerdering van kennis en wetenschap voor de
vrouw.. Ik begeer slechts dat zij ten allen tijde hare eerste en voornaamste roeping niet uit
hett oog verliezer die van echtgenoote, moeder en huisvrouw te zijn (...) Ook wilde ik dat
dee vrouw met uit het oog verloor, dat zij bestemd is, 'de hulpe des mans' te zijn (...) Hoevelee mannen hebben zich alleen daardoor met volle kracht en energie kunnen wijden aan
hunnee taak; hoevelen zijn geslaagd; hoevelen hebben rang, eer en aanzien in Staat of Wetenschapp verworven, alleenlijk door dat zij het geluk hadden, verstandige, nijvere, practischee huisvrouwen te bezitten. "Sh
H e tt beeld gaat ook voor N u y e n s zelf o p . H e t is het traditionele beeld dat volledig
b e a n t w o o r d tt aan hoe een v r o u w in die tijd zich nu eenmaal moest gedragen: bescheidenn en op de achtergrond, een goede huismoeder én een ware steunpilaar
voorr de belangrijke publieke activiteiten van haar man.

800 Görris, W.J.F. Nuyens beschouivd in het licht van zijn tijd, 36.
811 A. Nuyens, 'Dr. W.J.F. Nuyens. Een karakter- en levensschets', 55.
822 J.C. Alberdingk Thijm, 'Dr. Wilhelmus Johannes Franciscus Nuyens, 1823-1894', 'm: Katholieke Illustratietie 28 (1894/95) nr. 36.
833 Schaepman aan Nuyens, 4 October 1868. Archief Nuyens.
844 A. Nuyens, 'Dr. W.J.F. Nuvens. Een karakter- en levensschets', 166-167.
855 A. Nuyens, 'Dr. WJ.F. Nuyens. Een karakter- en levensschets', 171.
866 Doctor Martinus van Oudijk, 'Theepraatjes van Doctor Martinus van Oudijk. I. Over emancipatie der
vrouw',, in: Onze Wachter (1874) eerste deel, 162-197 aldaar 190-191.
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Plattelandsgeneesheer r

N u y e n ss vestigde zich in Westwoud, midden in de k o m van het d o r p aan wat nu de
Dr.. N u y e n s s t r a a t heet. 87 Net als zijn vader en grootvader als plattelandsgeneesheer.. W e s t w o u d was toen een tamelijk welvarend d o r p . In 1882 becijferde N u y e n s
datt het 944 inwoners telde. 88 In die eerste jaren leren wij N u y e n s kennen als een
dynamische,, praatgrage man, bruisend van energie: zo zag A.J. Vitringa hem tenminstee toen hij h e m in 1859 leerde kennen. N u y e n s was toen een midden-dertiger,
diee zojuist zijn dichtbundel had gepubliceerd. D e letterkundige en satiricus dr.
A.J.. Vitringa (1827-1901), beter bekend o n d e r zijn nom de plume Jan Holland,
herdachtt N u y e n s , na diens overlijden, in een stuk voor het katholieke dagblad De
Tijd,Tijd, waar deze fameuze katholieke bekeerling, d o o r Rogier ooit op enigszins
hysterischee t o o n omschreven als een "fascist avant la lettre", medewerker was. 89 In
18599 was de toen n o g protestante Vitringa leraar aan het plaatselijke gymnasium.
Hijj o n t m o e t t e N u y e n s in een herberg o p de driesprong H o o r n - M e d e m b l i k - E n k huizen,, dicht in de b u u r t van Westwoud. N u y e n s was toen een "lange, magere
man,, half in de dertig, met scherpzinnig gelaat en guitig achter brilleglas lachtendee o o g e n " . N u y e n s was "opgewekt, vroolijk, openhartig - z o o iemand had ik na
mijnn studietijd niet meer ontmoet". In dat jaat o n t m o e t t e Vitringa N u y e n s meermalenn per week. Ze gingen dan wandelen, of N u y e n s nam hem en zijn vrouw,
"somss midden in de n a c h t " mee naar de stad. Samen haalden ze o o k enkele " o n deugendee s t r e k e n " uit. Bijvoorbeeld toen ze de president der schoolcommissie
vann E n k h u i z e n beentje hadden gelicht d o o r hem te wijzen op het immense aantal
taalfoutenn in een brief die hij aan Vitringa had geschreven.
N u y e n ss was blijkbaar niet alleen een harde werker, maar o o k een gezelligheidsdier.. Hij was er verzot op om met gelijkgestemden urenlang te b o m e n over literatuurr en over de jongste politieke geschiedenis. N i e t iedereen k o n dat urenlange
gepraatt altijd doorstaan. Van Lodewijk van Deyssel hebben wij het amusante portrett van een wild gesticulerende N u y e n s , op bezoek bij diens vader J.A. Alberdingkk Thijm.
"Zijnn handen bleven geen minuut in rust, doch begeleidden zijn gesprekken voortdurend
mett korte en rappe nerveuze gebaren. Hij haalde al spoedig een donkerrode zakdoek uit
eenn van zijn pandzakken en begon daarmee te gesticuleren als met een vlag, die het sein gaf
vann dee triomfantelijkheid van zijn bewegingen. Aldra was het gehele lichaam in beweging,
hett hoge lijf kwam naar voren en ging terug en stootte zo levendig telkens de rug van de
stoel,, dat de ganse stoel begon mee te verschuiven en aan het eind van een betoog een meterr verder van de tafel stond dan waar hij zich bij de aanvang bevond. Deze levendigheid
vann betoog was zo sterk, dat de dienstboden van de familie Thijm, die daaronder in de
877 Het huis is in 1929 afgebrand, de restanten zijn in 1931 gesloopt. Zie de Perceelsgewijze kadasterlegger in
hett Streekarchief te H o o r n .
888 Nuyens, 'Geen verontrustende cijfers', 255.
899 Jan Holland, 'Persoonlijke herinneringen aan dr Nuijens', in: De Ttjd 10 januari 1895. Rogier, In vrijheid
herboren,herboren, 125. Over Vitringa zie het uitgebreide lemma in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
(Leidenn 1921) deel V, 1038-1041. Nuyens had overigens veel waardering voor het werk van Jan Holland, die
voorr hem zelfs gold als een 'Multatuli met wit-glacé handschoenen'. Dr. Martinus van Oudijk, 'Een Multatulii met wit-glacé handschoenen', in: Onze Wachter (1879) deel II, 73-90.
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keukenn zaten, dat aanhoudend stoelengeschuif boven hun hoofden niet konden verdragen
enn de vlucht namen naar een ander benedenvertrekje."90
Volgenss Van Deyssel kon Thijm "maar niet waarlijk onder de bekoring van die
diepzinnigee combinaties geraken". "Als Nuyens van tien uur af bezig was, begon
Thijmm tegen half twaalf slaap te krijgen, en maakte een ruim gebruik van de dofzwartt lederen eau de cologne-flacon die hij bij zich placht te dragen."91 In Karels
portrett leren wij Nuyens ook kennen als een stotteraar. Doordat hij steeds weer
uhh zei, stond hij in de familie bekend als "mijnheer Uttemare". 92
Dee familie Thijm kon wel lachen om de levendige en komische portretten van
bekendee katholieke celebriteiten. Pater Jan Thijm schreef bijvoorbeeld: "Wat heb
ikk mij vermaakt, en verscheidenen met mij, in uw artikels in Nederland*. Dr. Cramer,, Dr. Nuyens, Pastoor Brouwers in verband met den ouden Heer Sterck - 't Is
well minder pleizierig voor de menschen zelven, in zooverre ze nog in leven zijn,
enn voor hun naaste familie, maar enfin, 't is dan toch eigenlijk waar, als men ze van
dienn kant beschouwt, en zeer komiek."93 Görris zou zich later heftig verzetten tegenn het geschetste beeld dat in haar pittoreske bijzonderheden Nuyens niet ongeestigg uittekende, maar dat de innerlijke persoonlijkheid van de geschiedschrijver,, vond Görris, totaal geen recht deed.94 Ongelukkig is dat Van Deyssels boek
ontsierdd wordt door enkele slordigheden. Karels zuster Catharina had hier al op
gewezen.955 Tekenend is dat hij Nuyens tien jaar jonger schatte dan Thijm, terwijl
hett leeftijdsverschil in werkelijkheid maar drie jaar was. Erger is dat hij ook Nuyens'' politieke opvattingen volledig verkeerd beoordeelde. Zo voert hij Nuyens ten
tonelee als een overtuigd voorstander van samenwerking met de antirevolutionairenn terwijl Nuyens vrijwel zijn hele leven een voorstander was geweest van
samenwerkingg met de liberalen. Catharina Thijm weet de vele slordigheden van
haarr broer aan het feit dat Karel een nakomertje was en dus alleen zicht had op de
laatstee levensjaren van zijn vader, laat staan dat hij Thijms vrienden altijd goed kon
inschatten.. Dit moge zo zijn, overeind blijft de puntige tekening van Nuyens' uiterlijkee hebbelijkheden, zoals zijn grote praatlust en bewegelijkheid die, andere
bronnenn bewijzen het, naar het leven getekend zijn. Ook in André Nuyens' levensschetss leren wij Willem Nuyens kennen als een drukke prater. Wanneer hij
'ss ochtends om 6 uur opstond, dan "was ook het gansche huis in rep en roer, want
mett zijn buitengewone levendigheid liep hij heen en weer of was hij in de apotheekk bezig om gereed te maken wat hij op zijne visites nodig kon hebben."96
Andréé Nuyens schetste na het overlijden van zijn broer een levendig beeld van
hett huiselijk leven van Willem Nuyens en van zijn praktijk als plattelandsgeneesheer.. André Nuyens (1843-1913) was een ijverig publicist in bis own right. De
900 Lodewijk van Deyssel, De wereld van mijn vader (Amsterdam/Brussel 1986) 163.
911 Van Deyssel, De wereld van mijn vader, 166.
922 Van Deyssel, De wereld van mijn vader; 165.
933 Jan Thijm, geciteerd door H. Prick in het voorwoord van Van Deyssel, De wereld van mijn vader, 17.
944 Görris, Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd, 216-219.
955 P.A.M. Geurts, 'Catharina, Jan en Karel Alberdingk Thijm en de nagedachtenis van hun vader', in: P.A.M.
Geurtss e.a. (redactie), J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw (Baarn 1992), 5980,, aldaar 62-63.
966 A. Nuyens, 'Dr. W.J.F. Nuyens. Een karakter- en levensschets', 168.
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strijdd om de Kerkelijke Staat, de zogenaamde Italiaanse Kwestie, bepaalde voor
eenn belangrijk deel André's leven. Als jonge man was hij één van de vele enthousiastelingenn uit Westfriesland die in de jaren zestig als zoeaaf afreisde naar Rome om
hett goed recht van de paus te verdedigen. Later werd hij boekhandelaar. Als publicistt zou hij enkele lijvige, nog steeds lezenswaardige werken schrijven over de
romeinsee kwestie en de geschiedenis van de zoeaven. Volgens André stond zijn
broer,, zowel 's zomers als 's winters, elke dag om zes uur op, in de weer om zich
gereedd te maken voor zijn patiëntenbezoeken.97 Lodewijk van Deyssel laat hem
daarbijj ook nog eens op dat "ongewoon vroeg ochtenduur (...) als eerste beweging
zóó uit het bed in een, daar vlak vóór gereed staand ijskoud waterbad" springen,
waarvann hij "in de barre maanden met zijn armen en hoofd de ijskorst in zijn
sprongg verbrijzelde die 's nachts het water was komen bedekken."98 Het ijzingwekkendee beeld zullen wij maar op conto van de romantische verbeelding van
Vann Deyssel schrijven, die daarmee ongetwijfeld wilde demonstreren door welke
stalenn wilskracht Nuyens gedreven werd. Het ontbijt volgde om 8 uur, waarna
Nuyenss om 9 vertrok om zijn patiënten te bezoeken. Patiëntenbezoek, dat ongeveerr twee uur in beslag nam. Na het middagmaal ging Nuyens een paar uur rusten,
waarnaa hij in familiekring de thee nuttigde, al dan niet begeleid door pianospel van
zijnzijn dochter, 's Avonds sloot hij zich op in zijn studeerkamer, vaak zelfs tot middernacht,, om zich aan zijn historische arbeid over te geven. Dit vaste dagritme
werdd slechts een enkele keer doorbroken, als hij bijvoorbeeld naar Amsterdam
gingg om Alberdingk Thijm te bezoeken. Volgens André was zijn broers studeerkamerr de eenvoud zelve: met langs twee zijden "boekenkasten tot aan het plafond,
eenn schrijfbureau, eene tafel, waarop een klein lessenaartje, eenige stoelen en een
fauteuil".999 A J . Vitringa voegde daar nog aan toe dat Nuyens "geen bibliomaan"
was.. Zijn studeerkamer stond "volgepropt met boeken", maar zodra hij een onderwerpp had afgerond "verdween een gedeelte van den boekenschat en rukte
nieuww materiaal aan."'00 Veel van de benodigde boeken verwierf hij via Alberdingk
Thijm,, hun intensieve briefwisseling getuigt ervan. Ook Robert Fruin stuurde
hemm soms boeken toe, uit eigen bezit, of anders uit de boekenrij van de Leidse universiteitsbibliotheek.. In Westwoud had Nuyens de grootst mogelijke moeite zijn
bronnenmateriaall bijeen te krijgen, zo schreef hij Fruin.101
Elkk 'verloren uurtje' besteedde Nuyens aan het lezen van boeken.102 Aan Fruin
schreeff hij: "Ik kan niet lezen wanneer ik wil. Ik moet acht uren daags zieken bezoekenn en pillen rollen; want ik ben ook mijn eigen apotheker."103 André Nuyens
verteltt ons dat zijn broer zelfs in zijn rijtuig op weg naar patiënten voortdurend aan
hett lezen was, "in een hoekje gedoken", terwijl zijn knecht de paarden mende.104
977 A. Nuyens, 'Dr. W.J.F. Nuyens. Een karakter- en levensschets', 168 en verder.
988 Van Deyssel, De wereld van mijn vader, 164.
999 A. Nuyens, 'Dr. WJ.F. Nuyens. Een karakter- en levensschets', 169.
1000 Jan Holland, 'Persoonlijke herinneringen aan dr Nuijens'.
1011 Zie bijvoorbeeld Nuyens aan Fruin, 10 mei 1868 en 18 juni 1868. Opgenomen in Janssen, W.J.F, Nuyens
enen zijn briefwisseling met Robert Fruin, 65 en 67.
1022 Nuyens, De Ultramontaansche kritiek, 13.
1033 Nuyens aan Fruin, 24 oktober 1871. Afgedrukt in Janssen, W.J.F. Nuyens en zijn briefwisseling met Robertbert Fruin, 91.
1044 A. Nuyens, 'Dr. W.J.F. Nuyens. Een karakter- en levensschets', 56.
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N u y e n s '' dokterspraktijk besloeg een tamelijk omvangrijk gebied. Behalve
Westwoud,, de d o r p e n Hoogkarspel, G r o o t e b r o e k , Lutjebroek, Bovenkarspel en
zelfss E n k h u i z e n , H e m en Venhuizen, de Blokkers, H o o g w o u d tot aan O b d a m ,
Wervershoef,, Andijk enzovoorts. 105 H e t is ruwweg het hele gebied tussen H o o r n
enn E n k h u i z e n en o o k nog eens het stuk ten n o o r d e n en ten noordwesten van
H o o r n .. Met zijn rijtuig reed N u y e n s elke dag volgens een geregelde route dit gebiedd af, "bijna z o o geregeld als die van een spoortrein". Als er iemand ziek was
dann riepen de dorpsbewoners de passerende d o k t e r aan.' 06 Deze expedities waren
niett zonder gevaar. Zeker in de winterse perioden konden de dijken soms glad
zijn.. A n d r é N u y e n s verhaalt dat zijn broer tot twee maal toe bij een dergelijke
tochtt zijn been heeft gebroken.
Eenn plattelandsarts had niet voldoende aan zijn medische kennis alleen. Van een
heelmeesterr ten plattelande werd ook mensenkennis en tact gevraagd. Zoals het
ooitt in 1842 d o o r een plattelandsgeneesheer werd samengevat:
"Populariteit,, menschenkennis in het algemeen, nederigheid enz. zijn nog geene genoegzamee vereischten voor den dorpsgeneesheer; maar hij moet de gewoonten en hebbelijkhedenn van deszelfs inwoners kennen en daartoe bij hen opgevoed zijn. Hij moet zich naar
hett vooroordeel en de luimen schikken, en daar, waar een fijne beschaving niet begrepen
wordt,, soms een gedwongene ruwheid aanwenden. Deze en meer andere eigenschappen
nuu kan de Akademie-burger, welke zoo hij al geen stedeling is, ten minsten uit de voornaamstee huizen des plattelands afstamt en reeds vroegtijdig de ouderlijke woning verlaat
omm aan een Gymnasium de gewoontes zijner geboorteplaats te vergeten, onmogelijk bezittenn en slechts moeyelijk verkrijgen."1"
N u y e n ss zei het hem na in zijn brochure over Het ontwerp van wet op de uitoefeningning der genees-, heel- en verloskunde, uit 1862: " v o o r de uitoefening der geneeskunst,, waartoe zooveel takt, zooveel gevatheid en zooveel vastberadenheid w o r denn vereischt." 138 D e sociale kant van zijn artsenbestaan is o o k af te lezen aan de
humoristischh bedoelde 'theepraatjes van Dr. Martinus van Oudijk', die hij met
enigee regelmaat in Onze Wachter publiceerde.
D ee plattelandsgeneesheer was in zijn d o r p een notabele. N u y e n s constateerde
ooitt dat het "koffiehuis- en sociëteitsverkeer" in de Streek mogelijk wat tegenviel,
maarr dat er ook heel wat tegenover stond. Hij vond zijn "genoegen, mijne vergoedingg voor het gemis van ettelijke zaken, in de vertrouwelijkheid van eenige
weinigen,, en in den gezelligen kout met een drie of viertal Dames en Heeren". 10 ''
Uitt de 'theepraatjes van Dr. Martinus van O u d i j k ' blijkt dat daarbij over diverse
zakenn gesproken werd, zoals over de emancipatie van de vrouw, maar ook over
allerleii literaire zaken, zoals het laatste boek van Jan Holland of over Vondels

1055 A. Nuyens, 'Dr. W.J.F. Nuyens. Een karakter- en levensschets', 55.
1066 A. Nuyens, 'Dr. W.J.F. Nuyens. Een karakter- en levensschets', 56.
1077 Citaat uit brief van N.B. Donkersloot, 10-8-1842, geciteerd in Van Lieburg, 'De tweede geneeskundige
stand',, 444.
1088 Nuyens, Het ontwerp van wet, 27.
1099 Doctor Martinus van Oudijk, 'Thecpraatjes van Doctor Martinus van Oudijk. I. Over emancipatie der
vrouw',, in: Onze Wachter (1874) eerste deel, 162-197, aldaar 163.
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Leeuwendalers""Leeuwendalers"" Het dorpsgeneesheerschap had een belangrijke sociale
Nuyenss met veel genoegen vervulde, vooral daar waar het ging om contacten met
vrouwen,, zoals zijn 'theepraatjes' duidelijk maken. In zijn gedicht 'Vrouwenvriendschap'' had hij er al op gewezen dat als het "gevoel door eene vrouw [wordt]
gegevenn - Dan is het eens zoo zoet, dan heeft het dubble waarde"." 1 In zijn theepraatjess beschreef hij zijn rol als dorpsgeneesheer tussen vrouwen, waarbij hij
overigenss ook zijn eigen vrouw betrok, als "één van loffelijke onpartijdigheid"
aann wie als "geneesheer en huisvriend (...) de punten van geschil vaak [worden]
voorgelegd"."-- We zien het toneeltje voor ons. Dat hij zijn hoofdfiguren soms wel
ergg direct aan de werkelijkheid ontleende, blijkt uit een brief van Schaepman, die
inn één van Nuyens' bevriende vrouwen "Mevr. de Jong, de echtgenoote van het
kamerlid"" meende te herkennen. 1 " Schaepman vond dit ongepast en ongelukkig.
Dezee burgemeester van Hoogkarspel was een goede vriend van Nuyens.
Datt Nuyens in Westfriesland een tamelijk omvangrijk gebied moest bestrijken
will niet zeggen dat hij de enige geneesheerr in de regio was. Integendeel: in een brochuree uit 1862 constateert hij zelfs "dat er eene overbevolking van uitoefenaars
derr genees-, heel- en verloskundige praktijk bestaat"."4 Nuyens weet dit aan de
heersendee "anarchie", het systeem waarin er ruimte was voor een breed scala aan
geneeskundigen,, met ieder hun eigen bevoegdheid. Van heelmeesters ten plattelandee tot doctoren in de genees-, heel- en verloskunde, van heel- en vroedmeesters
tenn platten lande tot doctoren in de geneeskunde. Dit verwarrende systeem, met
dee verschillende soorten bevoegdheden, maakte het nodig dat aan één ziekbed
somss verschillende geneesheren dienden te verschijnen en ook verschenen, waarbijj het meeste vertrouwen van de patiënten blijkbaar uitging naar de gepromoveerdee doctoren. Zoals Nuyens het formuleerde: "Van daar het menigvuldige in
konsultt roepen van den doctor aan het bed des lijders, die door een heel- en vroedmeesterr wordt behandeld. In den omtrek van schrijver dezes zijn wij [schreef
Nuyenss in 1862] met ons acht gepromoveerden, en niemand onzer, die niet ettelijkee keeren in konsult wordt geroepen zelfs bij heelmeesters, die overigens zeer
veell vertrouwen bezitten. Ja, eenigen onder ons kunnen hunne konsultatieve
praktijkk de voorname bron van hun welvaren noemen." Alleen al het jaar daarvoorr "hield hij met vijftien van hen konsult aan het ziekbed"." 5 Als daar ook nog
dee vele onbevoegde "gewetenlooze kwakzalvers" bij opgeteld worden, over wie
Nuyenss slechts met minachting sprak als zijnde oplichters en niets anders, dan
kann met recht gesproken worden van 'overbevolking' aan het ziekbed. Nuyens
vondd veel heelmeesters ongekwalificeerd voor hun taak, de kwakzalvers vond hij

1100 Dr. Marünus vanOudijk, 'Theepraatje van Dokter Martinus van Oudijk. II. Over de Leeuwendalers, in:
OnzeOnze Wachter (1879) eerste deel, 194-228 en Dr. Martinus van Oudijk, 'Een Multatuli met wit-glacé handschoenen',, in: Onze Wachter (1879) tweede deel, 73-90.
1111 Nuyens, De laatste dochter der Hohenstaufen, 54.
1122 Dr. Martinus van Oudijk, 'Theepraatjes van Doctor Martinus van Oudijk. I. Over emancipatie der
vrouw',, 166.
1133 Schaepman aan Nuyens, ongedateerde brief, te dateren tussen 10 november 1873 en 1 februari 1874.
1144 W.J.F. Nuyens, Het ontwerp van wet op de uitoefening der genees-, heel- en verloskunde in ons vaderlandland (Amsterdam 1862) 14.
1155 Nuyens, Het ontwerp van wet, 24 en 15.
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Afb.Afb. 2 Nuyens op latere leeftijd.tijd. Foto: KLiB/KDC Nijmegen. gen.

zelfss ronduit misdadig. Als schrikbarend voorbeeld van dit laatste noemde Nuyenss het voorval van een "geïmproviseerde hoefsmid-arts" die een maagkwaal
dachtt te kunnen behandelen met Croton-olie." 6
Dee nieuwe wet op de geneeskunde, uit 1865, bracht, naar Nuyens' opvatting,
heell wat verbetering. Er werd nogmaals, nadat dit in 1815 al was gebeurd, stevig
gesnoeidd in het aantal verschillende soorten bevoegdheden. Resultaat was een eenduidigg en eenvormig systeem, waarin een geneesheer voortaan per definitie een
academischh gevormde arts moest zijn. Het aantal niet-academisch gevormde heelmeesterss zou in de jaren daarna dan ook, via natuurlijk verloop, snel teruglopen,
ietss dat Nuyens in het geheel niet verontrustend vond. In 1882 becijferde hij dat in
zijnn regio in Westfriesland zeker zestien verschillende doktoren en plattelands
heelmeesterss actief waren.117
Dee gezondheidszorg in Westfriesland ging Nuyens zeer ter harte, hij schreef er
verschillendee artikelen en brochures over en zat ook, vanaf 1865, als lid of plaats1166 Nuyens, Het ontwerp van wet, 14-15. Voor N u y e n s ' afkeer van kwakzalverij zie ook zijn artikel 'Een
vruchteloozee strijd', in Onze Wachter (1880) 156-172, waarin hij constateerde dat dergelijke lieden - concurrentenn op de medische markt van reguliere artsen zoals Nuyens! - hun kunsten steeds vaker begonnen aan te
prijzenn in de dagbladen. Voor de irreguliere geneeskundige markt zie Willem de Blécourt, Het
Amazonenleger.ger. Irreguliere genezeressen in Nederland 1850-1930 (Amsterdam 1999).
1177 W.J.F. Nuyens, 'Geen verontrustende cijfers', in: Onze Wachter (1882) eerste deel 236-266, aldaar 255.
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vervangendd lid in de Geneeskundige Raad van N o o r d - H o l l a n d . "Ik heb er mij
eenee taak van gemaakt o m nauwkeurig gade te slaan en te volgen wat o p dat terreinn voorkwam."' 1 8

O pp zoek n a a r een a n d e r e b e t r e k k i n g
Alss plattelandsgeneesheer was N u y e n s een notabele die volop aan het maatschappelijkk leven deelnam. Vanuit zijn functie en met zijn achtergrond werd hij soms
voorr bepaalde functies gevraagd. Zijn lidmaatschap van de Geneeskundige Raad
vann N o o r d - H o l l a n d is hierboven al vermeld. Een andere activiteit, meer in de
sfeerr van zijn katholicisme, was zijn optreden als keuringsarts voor potentiële
zoeaven.. Maar er waren ook voorbeelden waarvan Schaepman vond dat N u y e n s
tee ver ging. Toen N u y e n s bijvoorbeeld in 1880 een functie als schoolopziener accepteerdee was Schaepman des duivels. " G i j , een tijger van onafhankelijkheid, Gij
aann de staatsruif en nog wel als schoolopziener voor ƒ 400! H o e is dat mogelijk!
Z o u d tt Gij districts-schoolopziener geworden, ik zou 't mij hebben verklaard
wegenss de finantieele positie. Maar zulk een voetvegerspostje, zulk een h o n d e n baantjee voor U ! " m Mogelijk had N u y e n s zich laten overtuigen door zijn vriend
Klaass de Jong, kamerlid en burgemeester van Hoogkarspel. (Schaepman: "Geloof
KlaasKlaas de Jong niet!") Maar het kan o o k zijn dat hij het geld nodig had. In de post
vann schoolopziener bij het neutrale onderwijs zag Schaepman een ondermijning
vann zijn streven naar bijzonder onderwijs. Met zijn katholieke achtergrond zou
N u y e n ss het neutrale onderwijs alleen maar legitimeren.' : c H e t was een dilemma.
N u y e n ss wilde zich opgenomen weten binnen de samenleving waarin hij actief
was.. Hij streefde naar maatschappelijke erkenning van een minderheidsgroep in
dee N e d e r l a n d s e samenleving. Maar er zaten twee kanten aan het als notabele erkendd w o r d e n in de Westfriese samenleving. A a n de ene kant was het een normalisering,, aan de andere kant, zo stelde de puristische Schaepman, kon N u y e n s ook
gebruiktt w o r d e n als katholieke schaamlap. Wat was reëel en waar lag de grens? En
hoezeerr m o c h t je van de almaar o u d e r w o r d e n d e N u y e n s verwachten dat hij
steedss maar weer tegen zijn gemoed in zou handelen, zeker als een Klaas de Jong
o pp h e m inpraatte? Als katholiek in een protestantse samenleving wilde hij voluit
zijnn rol meespelen.
N u y e n ss v o n d zijn rol als katholieke v o o r m a n niet altijd eenvoudig o m te c o m binerenn met zijn toch wel intensieve baan als plattelandsarts. D e hierboven beschrevenn doorsnee werkdag, die hem tamelijk wat uurtjes rond het middaguur
vrijliet,, oogt tamelijk ontspannen. Maar dan moest o o k wel alles meezitten. In
werkelijkheidd waren de werkdagen niet altijd z o netjes en afgepast als idealiter het
gevall moest zijn. H e t weer kon tegen zitten en het aantal zieken kon tegenvallen.
H e tt ergst was nog als hij moest inspringen voor andere artsen, zoals ooit in deu ss

Nuyens, 'Geen verontrustende cijfers', 242-243.

1199 Schaepman aan Nuyens, 21 October 1880.
1200 Schaepman aan Nuyens van 7 augustus 1880. Zie verder Schaepmans brieven van 21 oktober en 8 decemberr 1880.
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cemberr 1871. Hij schreef toen aan Thijm: "Ik zit elf uur op 't rijtuig, en drie in de
apotheek;; voor mijn eigen praktijk en die mijner ooms, die zwaar ziek is en heb
hett gezanik bovendien van mijne tante, die haar 'beste neef* als een oude trekkersknoll wil gebruiken."121 Om welke oom het precies gaat, is niet helemaal duidelijk.
Maarr liefst drie broers van zijn vader waren heelmeester en praktiseerden in Westfriesland.1222 Het zal dus weleens voorgekomen zijn dat Nuyens moest invallen
voorr één van zijn ooms. Juist op dit soort momenten snakte hij ernaar van zijn
zwaree taak als plattelandsgeneesheer verlost te zijn.
Inn 1866 leek zich een mogelijkheid voor te doen. Het voorbeeld leert hoe wanhopigg Nuyens zich soms kon voelen en hoezeer hij daarbij de realiteit uit het oog
konn verliezen. In 1866 deed Nuyens een poging om geschiedenisleraar te worden
inn Tilburg, toen nog een klein Brabants provinciestadje. Het staat beschreven in
Soerss necrologie, die hij na de dood van Nuyens aan zijn oude studievriend wijdde.. Toen een geschiedenisleraar afscheid nam van de plaatselijke HBS aldaar, waar
Soerr vanaf 1866 werkte, ondernam Nuyens een serieuze poging om diens opvolgerr te worden. In "een dringend, ernstig schrijven" bood Nuyens zich bij zijn
vriendd Soer aan als "aanstaand leeraar in de Algemeene geschiedenis en 's Lands
Historie". mm Het mag een opmerkelijke ambitie genoemd worden voor iemand
wienss naam toen al gevestigd was als katholiek historicus. Nuyens had een maatschappelijkk bestaan opgebouwd in Westwoud, waar hij woonde met vrouw en
kinderen.. Hij wilde dit inruilen voor een leraarsbaan in Tilburg, in een totaal anderr deel van het land. Pijnlijk was dat Nuyens de opvolging misliep. Misschien is
datt de reden dat GÖrris in zijn biografie geen melding maakt van het voorval,
waardoorr de episode in de vergetelheid zou belanden. Daar kwam nog bij dat
Soerss necrologie was verschenen in een regionale krant. Görris heeft waarschijnlijkk niet de moeite genomen het originele artikel in te zien, hij verwijst er namelijk
slechtss uit tweede hand naar, uit de levensschets van André Nuyens die het opmerkelijkee detail uit Nuyens' leven niet in zijn stuk had overgenomen.124
Dezee onvrede van Nuyens is door latere katholieke historici nooit in het volle
daglichtt gebracht. Soer schreef zelf al "Ik hoop geen indiscretie te begaan met deze
bizonderheidd hier even aan te stippen". Zoals Schaepman al constateerde: het was
niett in katholiek belang dat allerlei interne vuurtjes werden opgestookt, zeker niet
inn het openbaar.125 De geschiedenis van de katholieke emancipatie moest een heldeneposs blijven. Daarin pasten geen gefrustreerde ambities.

Laatstee dingen: Nuyens' levensavond
Zowell Soer als Vitringa waren slechts enkele jaren jonger dan Nuyens, ze hadden
beidenn de geneesheer-geschiedschrijver in de kracht van diens leven meegemaakt.
1211
1222
1233
1244
1255

Nuyens aan Thijm, 23 december 1871. Archief Thijm in het KDC, inv.nr. 818: Brieven van W.J.F. Nuyens.
Nuyens, Twee eeuwen medische traditie, 19-23.
Soer, 'Herinnering aan Dr. W.I.F. Nuyens'.
Görris, Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd, 33.
Janssen, 'Thijm en Nuyens', 234.
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Voorr Vitringa was het des te ontluistender o m te zien hoezeer N u y e n s lichamelijk
wass afgetakeld, toen hij hem, in de jaren negentig, na vele jaren weer terugzag. In
zijnn laatste jaren was N u y e n s "geheel h u l p b e h o e v e n d " geworden.
"Toenn ik Nuijens meer dan vijf-en-twintig jaren later terugzag, hem in zijn Arcadia een
bezoekk brengend, viel het mij op, dat hij de levendige en levenslustige man van vroeger
niett meer was. (...) Voor 't laatst zag ik hem in '91, als ik 't wel heb. Hij vroeg mij gastvrijheid,, want hij wou een medisch congres bijwonen, om, zoo schreef hij, oude kennissen
voorr 't laatst te zien! 't Was een armzalig samenzijn. Ik doof, en hij, naar 't mij voorkwam,
reedss eenigszins op de spraak belemmerd en moeilijk zich bewegend. Hij had trouwens
ookk al eens een been gebroken. Het licht ging uit."12''
Vitringaa citeert nog uit een brief, die hij van N u y e n s ' z o o n kreeg: " D e n laatsten
tijdd k o n vader geen w o o r d meer spreken, niet meer Ioopen, en hij was geheel hulpbehoevend."" Pater Jan Thijm, d e zoon van een o u d e vriend, had N u y e n s voor het
laatstt gezien aan het ziekbed van N u y e n s ' oudste dochter, die religieuze was in
Amersfoort,, en aan wie hij de laatste sacramenten toediende. H e t was eind augustuss 1891.
"Dr.. Nuyens was toen reeds eenigszins geknakt naar lichaam en geest. Wel wist hij nog
mett groote nauwkeurigheid de kwaal zijner geliefde dochter te beschrijven en met bijna
mathematischee stelligheid te bepalen hoe lang zij nog kon leven; wel poogde hij nog met
eenigee levendigheid deel te nemen aan het gesprek en te verhalen van zijn vriend Dr. Vitringaa (Jan Holland); maar op wie hem gekend had in zijn volle kracht en hem dan soms
urenn achtereen, boeiend en belangwekkend had hooren praten over vaderlandsche geschiedeniss of Noordhollandsche zeden en zooveel meer, maakte zijn verschijning een
treurigenn indruk."127
Inn die tijd verloor N u y e n s in een tijdsverloop van achttien maanden drie van zijn kinderen.. Volgens A n d r é N u y e n s scheen daarmee " o o k zijn geesteskracht gebroken".
"Maarr den 7den September [sic!: moet zijn 7 december] 1894, tegen 2 uur in denn namiddag,, werd hij door eene beroerte getroffen, en na bij volle kennis de H H . Sacramenten der
stervendenn ontvangen te hebben, ontsliep hij in den nacht van den 8sten zachtkens in den
Heer,, om de belooning te ontvangen, die aan hen beloofd is, welke tot het einde volhardenn en den goeden strijd gestreden hebben."128

Begrafenis s
Inn de katholieke pers w e r d Nuyens overladen met huldeblijken. In het Utrechtse
katholiekee dagblad Het Centrum dichtte een vrouwelijke bewonderaar dat met
N u y e n s '' verscheiden een "Roomschen strijder" was heengegaan die velen had geïnspireerd: :
1266
1277
1288

Holland, 'Persoonlijke herinneringen aan dr Nuijens'.
J.C. Alberdingk Thijm, 'Dr. Wilhelmus Johannes Franciscus Nuyens', 282.
A. Nuyens, 'Dr. W.J.F. Nuyens. Een karakter- en levensschets', 162.
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"Dee geestdrift (gloed uit God) gij, Nuyens, gij vooral
Hebtt haar ontstoken in een talloos zielental."1'''
Enkelee jaren later was het één van N u y e n s ' oude strijdmakkers, de Dantekenner
M rr Joan Bohl, met wie N u y e n s in de jaren 1871-74 had samengewerkt in het tijdschriftt De Wachter^ die in een verlate necrologie constateerde dat N u y e n s "een
groott m a n " was geweest. "Bij N u y e n s valt nooit te duchten, dat zijn roem zal tanen,, als, onverschillig wanneer, een bevoegd en onpartijdig rechter over hem oordeelt.. Integendeel. H o e meer men deze buitengewonen geest beschouwe, hoe
krachtigerr zijn beeld zich voor het nageslacht zal ontwikkelen." u o
Tochh was N u y e n s bij zijn d o o d in 1894, op één en zeventigjarige leeftijd, misschienn al een relict uit het verleden geworden. H e t was symbolisch dat zelfs
Schaepman,, jarenlang zijn duoredacteur bij De/Onze Wachter en katholiek voormann in de Tweede Kamer, niet o p de begrafenis aanwezig k o n zijn. D e correspondentt van het katholieke Utrechtse dagblad Het Centrum sprak er schande van dat
"geenn enkele Katholiek van naam" de moeite had genomen naar de begrafenis te
gaan.. " N i e t o m d a t dit misschien de wens was van den eenvoudigen man, maar
meerr waarschijnlijk o m d a t alle Katholieken van naam ieder v o o r zich vreesde, de
eenigee te zullen zijn, die den katholieken historicus de laatste eer zou bewijzen." 111
H e tt was op 11 december 1894 hartje winter in het Westfriese d o r p Westwoud,
woonplaatss van de dokter-geschiedschrijver en de plek waar hij naast de kerk begravenn werd. N u y e n s ' populariteit was ogenschijnlijk tot het nulpunt gedaald.
N u y e n ss was een figuur uit het verleden geworden, wiens rol in het nationale katholiekee leven van de jaren negentig was uitgespeeld. Dit had, behalve met zijn
leeftijd,, bovenal te maken met zijn - verouderde - politieke denkbeelden. H e t
oudee bondgenootschap met de liberalen, waar N u y e n s zijn leven lang een voorstanderr was geweest, was achterhaald. Terwijl N u y e n s ' eerste streven was een volwaardigee acceptatie van de katholieken binnen de Nederlandse samenleving,
waarbijj hij de calvinisten als zijn tegenstrevers zag en de liberalen als belangrijkste
bondgenoot,, waren de tijden nu veranderd. H e t emancipatiekatholicisme ging een
nieuwee fase in waarbij de verschillende levensbeschouwingen, in een soms triomfalistischee stemming, zich steeds meer opsloten binnen een eigen nieuwe zuil. Uitgerekendd N u y e n s ' o u d e vriend Schaepman, die een veel offensiever en 'roomser'
katholicismee uitdroeg dan N u y e n s , was één van de architecten van deze o m m e zwaai.. D e schoolkwestie markeerde de definitieve verwijdering ten opzichte van
dee liberalen en betekende een toenadering tot de oude, calvinistische vijand.
Voorr Schaepman was het pijnlijk. Via een ingezonden brief probeerde hij zijn
afwezigheidd bij de begrafenis van N u y e n s te rechtvaardigen. 132 Zijn versagen had
geenn principiële achtergrond, z o verklaarde hij, maar had louter en alleen te makenn met praktische omstandigheden. Hij legde uit dat hij pas op maandagmorgen
1299 Mevrouw Bongartz-Meets, 'Bij de aschc van den Roomschen strijder Dr, WJ.F. Nuyens van Westwoud',
in:: Het Centrum (dinsdag 11 december 1894).
1300 Joan Bohl, 'Dr W.J.F. Nuyens de geschiedschrijver', in: Onze Pius-Almanak 3 (1902) 111-116.
1311 'Begrafenis van dr. Nuyens', in: Het Centrum (vrijdag 14 december 1894).
1322 Dr. Schaepman, 'Begrafenis van dr. Nuyens', in: Het Centrum (maandag 17 december 1894).
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Afb.Afb. 3 Aan den katholieke
GeschiedschrijverGeschiedschrijver Dr
J.F.J.F. Nuyens:
KloekKloek in arbeid; Trouw in
waarheid;waarheid; Fier in oordeel; Zi
volkvolk ten heil; Zijn God ter ere.
InIn 1898 onthulde Herman
SchaepmanSchaepman in de parochieke
vanvan Westwoud deze herdenkingsplaquette,kingsplaquette, het begi
dede monumentalisering
van
Nuyens'Nuyens' nagedachtenis
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100 december vernomen had dat de begrafenis gepland was voor dinsdagmorgen,
enn nog wel in alle vroegte om 9 uur 's ochtends precies. Om op tijd te zijn had hij
maandagmiddagg al moeten vertrekken om zeer laat in de avond in Westwoud aan
tee komen. Het stuk vanaf Hoorn zou hij met het rijtuig hebben moeten afleggen.
Enn dat terwijl hij net hersteld was van een zware verkoudheid en ook nog eens op
woensdagg 12 en donderdag 13 december spreekbeurten had, respectievelijk te
Sappemeerr en Zwolle. Spreekbeurten die hij onmogelijk kon afzeggen. Ook voor
Nuyens'' andere vrienden zou het "in dit jaargetijde" een (te) barre reis zijn geweest. .
Maarr voor buitenstaanders oogden Schaepmans verkoudheid en dringende besogness elders als een smoes, daar hielp geen lieve moedertje aan. Het wekte de indrukk van onverschilligheid. Natuurlijk had Schaepman een kwaad geweten. Hij
realiseerdee zich dat Nuyens in het verleden een belangrijke rol had gespeeld, een
roll die het waard was om herdacht te worden. Met zijn Geschiedenis der Nederlandschelandsche Beroerten in de XVIe eeuw had Nuyens het dominerende protestantse
geschiedbeeldd over de Nederlandse Opstand aangetast, en zo ruimte gemaakt
voorr een plaats van de katholieken in de Nederlandse geschiedenis en daarmee indirectt ook in de negentiende-eeuwse Nederlandse samenleving. Mogelijk om zijn
verzuimm op de koude winterdag in Westwoud goed te maken zette Schaepman
zichh in voor een monument voor Nuyens. "Het Katholieke Nederland behoort
nuu te toonen, dat het hem niet vergeet."1"
Schaepmanss ijveren leidde op 25 oktober tot de onthulling van een koperen gedenkplaat,, ontworpen door het Utrechtse atelier van Jan Brom, waarop Nuyens
tenn voeten uit staat afgebeeld.134 De gedenkplaat, die aan een zijwand van de katholiekee kerk in Westwoud bevestigd werd, werd door Schaepman onthuld met
eenn gloedvolle toespraak, overigens ook nu weer voor slechts een kleine schare
aanwezigen. .
Zijnn oordeel over Nuyens vatte Schaepman samen in enkele kloeke streken.
Nuyenss was een noeste werker geweest. Misschien géén oorspronkelijke geest
maarr wèl iemand waar de katholieken van Nederland trots op konden zijn, een
"Godsgeschenk"" zelfs. Schaepman memoreerde dat de katholieken in Nuyens'
jeugdd verspreid en verstrooid waren geweest, zonder binding en samenhang. Door
henn een geschiedenis te geven heeft Nuyens hen gezegd wie zij waren, zo stelde
Schaepman.'"" Nuyens' monumentalisering voor het nageslacht kon beginnen.

1333 Zie de oproepingsfolder 'Aan onze Katholieke landgenooten', in het K D C , Archief van het Nuvenstonds,, inv.nr. 89.
1344 Bericht van G. Brom, 'Nuyens-Monument', 28 juli 1898. In: K D C , Archief Nuyensfonds, inv.nr. 105.
1355 H.J.A.M. Schaepman, 'Dr. W.J.T. [sic!] Nuyens', in: dez., Menseben en boeken. Verspreide opstellen Vijfdee reeks (Utrecht 1903) 61-66.
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Nuyenss is inmiddels meer dan honderd jaar geleden overleden. In die tijd is er veel
overr hem geschreven, vanuit verschillende tradities. In dit hoofdstuk sta ik stil bij
zijnn receptiegeschiedenis. In die receptiegeschiedenis zijn enkele zwaartepunten
aann te wijzen, van waaruit een nadere positiebepaling ontwikkeld kan worden.
Hett is goed ons te realiseren dat Nuyens in de loop van de twintigste eeuw steeds
weerr is ingezet voor eigentijdse doeleinden. Het zijn wisselende betekenissen die
steedss weer aan Nuyens zijn toegekend. Voor de één had Nuyens een nuttige bijdragee geleverd aan de vaderlandse geschiedenis, die dankzij hem minder eenzijdig
wass geworden. Voor de ander was Nuyens een geloofsheld, de vader van de katholiekee geschiedschrijving. Voor nog weer anderen was Nuyens de voorloper geweestt van een groot-Nederlandse geschiedbeschouwing, hij had immers de 'hele'
geschiedeniss van de Nederlanden geschreven, inclusief die van het zuidelijk deel
ervan.. Deze wisselende perspectieven zeggen vaak meer over de beschouwer dan
overr het onderwerp van zijn beschouwing. Het zijn betekenissen en betekenislagenn die eerst dienen te worden afgepeld, om zo tot een nieuwe kern te kunnen
doordringen. .

Icoonn van de katholieke emancipatie
Dee jaren na 1900 zijn de jaren dat de katholieken zich begonnen te organiseren in
eenn complex geheel van katholieke organisaties, een ontwikkeling die later aangeduidd zou worden met de term 'verzuiling'. Het zijn de jaren van de katholieke
emancipatie,, die ook tot een ander zicht op de eigen geschiedenis zouden leiden.
Inn een begripshistorische voordracht heeft J.A. Bornewasser erop gewezen dat het
begripp emancipatie aan het begin van de twintigste eeuw een andere inhoud kreeg
dann in de negentiende eeuw het geval was geweest. Nuyens gebruikt het woord
nogg als gelijkberechtiging, een gelijkberechtiging die in 1795 in juridische zin bereiktt was. De latere emancipatiehistorici gingen het woord 'emancipatie' gebruikenn om een proces mee aan te duiden naar een steeds grotere participatie van de
katholiekenn in de Nederlandse samenleving die zou moeten leiden tot een gelijkheidd in meer sociale zin, een proces dat in de negentiende eeuw begonnen was en
nogg tot in de eigen tijd voortduurde. 1 Deze nieuwe perceptie van de eigen rol in de

11 J.A. Bornewasser, 'Negemiende-eeuwse interpretaties van "emancipatie" als begrip en als beweging', in:
DocumentatiebladDocumentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis van de negentiende eeuiv nr. 4, (september 19
766 en nr. 5 (april 1979)56-60.
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Nederlandsee samenleving maakte dat het werk van negentiende-eeuwse katholiekenn als Nuyens een heel andere betekenis kreeg. Terugblikkenderwijs werd de geschiedeniss van het negentiende-eeuwse katholicisme gemaakt tot een voorgeschiedeniss van de eigen emancipatiestrijd, Negentiende-eeuwers als Thijm, Nuyenss en Schaepman werden gemaakt tot mythische voorvaderen uit de periode Van
toentoen wij vrij werden, zoals de titel luidt van een populariserende emancipatiegeschiedeniss uit 1929 van de bekende pastoor en schoolboekenschrijver A.C.J.
Commissaris.. Commissaris behandelde in zijn tweedelig boekwerk achtereenvolgenss onder beeldende titels de periode 1795-1853 ('Van schuilkerk tot kathedraal')
enn 1853-1903 ('Van vrijheid naar gelijkheid'). Alberdingk Thijm beschreef hij als
éénn van de "apostelen" van de katholieke vrijheidsstrijd. Samen met enkele anderen,, waaronder ook Nuyens, werd zijn verdienste behandeld in het eerste hoofdstukk van het tweede deel, dat toepasselijk als titel had meegekregen: 'Onze voormannen'.. Nuyens' rol in die negentiende-eeuwse emancipatiestrijd verdiende het
mett gouden letters geschreven te worden. Het was immers Nuyens die, in de
woordenn van Commissaris, had aangetoond dat "het bestaansrecht der Katholiekenn in Nederland niet lag in 1795, maar in alle eeuwen van ons Nederlandsch
volksbestaann in ruimeren zin, die daaraan voorafgingen. De juiste weergave der
historiee zou zelfs leeren: dat de Katholieken de oudste brieven van adeldom bezatenn op den Nederlandschen grond."2 Geschiedschrijver Nuyens werd zo onlosmakelijkk verbonden met de geschiedenis van de katholieke zuil. Men ging zelfs zo
verr om het werk van de negentiende-eeuwse 'emancipatoren' te beschouwen als
éénn grote voorbereiding op de katholieke partijvorming aan het eind van de negentiendee eeuw. Met zijn werk zou Nuyens het ontstaan van de Rooms-Katholiekee Staatspartij mee hebben voorbereid. Dat werd in ieder geval beweerd in een populairr geschreven boekje dat een zekere H. Schaapveld publiceerde over Nuyens. 3
Hett boekje, dat 31 pagina's telde, verscheen in 1916, in de populaire Volksbibliotheektheek reeks. Deze en andere publicaties hebben Nuyens' reputatie gevestigd voor
hett nageslacht maar tegelijk ook sterk gekleurd. Door vriend en vijand tegelijk
werdd Nuyens beschreven als iemand die onvermoeibaar gearbeid had voor de verheffingg van zijn volksdeel. Voor een welwillend waarnemer als W.P.C. Knuttel
wass het een uitgemaakte zaak. Nuyens was meer een apologeet dan een historicus,
bovenall een "tendenz-schrijver".4
Nuyenss werd een symbool van de katholieke emancipatiestrijd. In 1913 verscheenn een omvangrijk, tweedelig boekwerk: Het katholiek Nederland 18131913.1913. Ter blijde herinnering aan het Eerste Eeuwfeest onzer Nationale Onafhankelijkheid.kelijkheid. Het boek zou een ereplaats krijgen in vele katholieke huishoudens.
Mett "blijde fierheid" werd "den grooten vooruitgang" gememoreerd "dien het

22 Aug.C.J. Commissaris, Van toen wij vrij werden. Eenige hoofdstukken uit de geschiedenis der katholieke
kerkkerk in Nederland sedert 1795 (Groningen/Den Haag 1928) twee delen, aldaar deel II, 58. Over Commissaris
ziee de inlevende necrologie van L.J. Rogier, 'Pastoor August C.J. Commissaris (1897-1957) als schrijver', in:
L J .. Rogier, Terugblik en uitzicht. Verspreide opstellen (Hilversum/Antwerpen 1965) deel II, 493-499.
33 H. Schaapveld, Dr. W.J.F. Nuyens en de emancipatie der Nederlandsche katholieken (Leiden 1916).
44 W.P.C. Knuttel, bespreking van G.C.W. Görris, Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd, in:
MuseumMuseum 18(1910/11) 103-105, aldaar 105.
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Afh.Afh. 4 Nuyens; de katholiekeke voorman geridderd en gelauwerd.lauwerd. Foto: KLiB/KDC
Nijmegen,Nijmegen, tevens afgedrukt i
Hett Katholiek Nederland
1813-1913.. Ter blijde herinneringg aan het Eerste Eeuwfeest
onzerr Nationale onafhankelijkheidd (Nijmegen 1913)

Katholiekee N e d e r l a n d , onder G o d s zegen, in de laatste honderd jaren had verwezenlijkt." 55 H e t heerlijke koffietafelboek sloot af met een omvangrijk hoofdstuk
waarinn een achttal "groote figuren" werd herdacht, die deze vooruitgang mogelijk
haddenn gemaakt. Een van deze 'groote figuren' was vanzelfsprekend de katholiekee geschiedschrijver Nuyens: " D e man, die den eersten stoot gaf voor een meer
zelfbewustt optreden, die het eerst deed voelen, dat de Nederlandsche katholieken
o o kk recht hadden op waardeering en recht op erkenning als vrije en zelfstandige
mannenn van goed gehalte". 6 N u y e n s kreeg zo, een kleine twintig jaar na zijn d o o d ,
eenn plaats in de eregalerij van het Nederlands katholicisme. In een populair w e tenschappelijkk boekwerkje, dat leraar geschiedenis W.G. Versluis vlak na de Tweedee Wereldoorlog deed verschijnen, werd gesteld dat N u y e n s , samen met zijn
strijdmakkerr Alberdingk Thijm, een hoofdrol had gespeeld in de culturele emancipatiee van N e d e r l a n d s katholieken, vooral vanwege zijn 'karakter'. "In zijn
schranderee waarheidszin, zijn ondernemende
wilskracht, zijn rusteloze
werkzaamheid,zaamheid, fiere moed en verdraagzaamheid
zag ons volk zich zelf weerspiegel

55 Het Katholiek Nederland 1813-1913. Ter blijde herinnering aan het eerste eeuwfeest onzer nationale onafhankelijkheidhankelijkheid (Nijmegen 1913) 2 delen, aldaar deel 1, uit het voorwoord van Kardinaal Van Rossum.
66 Idem, deel II, 369.

22 Nuyens in de historiografie

63 3

Dezee karaktereigenschappen verschaften hem de dankbare bewondering van zijn
geloofsgenotenn en de hoogachting en eerbied van zijn andersdenkende landgenoten,, die zijn naam in de geschiedbladen van Nederland met gulden letteren deden
optekenen." 77 Versluis sloeg de spijker op zijn kop. De twintigste-eeuwse katholiekenn identificeerden zich dusdanig met hun negentiende-eeuwse voormannen
datt zij zichzelf in hen weerspiegeld zagen. Gedenkboeken zoals Het katholiek
NederlandNederland hadden als functie het nieuwe katholieke zelfbewustzijn te schragen.
Inn die tijd werd Nuyens, om het in hedendaagse termen te zeggen, een heuse lieu
dede mémoire. Het zijn de hoogtijdagen van de verzuilde geschiedschrijving. De geschiedeniss werd gebruikt om de plaats van de eigen bevolkingsgroep te markeren
binnenn de Nederlandse samenleving als geheel. Men schreef geschiedenis met behulpp van de wijwaterkwast, in dienst van de katholieke emancipatie.8 Een katholiekee emancipatie die zich overigens voltrok binnen een nationalistische context.
Dee emancipatoire geschiedschrijving had namelijk niet alleen een functie binnen
dee eigen zuil, zij was ook bedoeld om het katholieke volksdeel in te passen in de
Nederlandsee natie als geheel. Dit werd goed geïllustreerd in de aanleiding voor de
verschijningg van Het katholiek Nederland. Dit verscheen immers niet zozeer vanwegee een intern katholieke aanleiding maar als de feestelijke herdenking van de op
dee Fransen bevochten nationale onafhankelijkheid. In het kloeke boekwerk wilde
men,, via Nuyens, "de hoogachting en eerbied van zijn andersdenkenden landgenoten"" verwerven.

'Eenn voetnoot bij Fruin'
Diee 'andersdenkenden' hadden ondertussen een geheel ander beeld van Nuyens
ontwikkeld.. Naast de hierboven kort aangeduide apologetische richting is er ook
zoietss als een liberaalnationalistische toeëigening van Nuyens' werk. Deze interpretatiee van Nuyens zou in de algemene historiografie tot de dag van vandaag de
dominantee blijven. Het meest recente en moderne overzichtswerk van de Vlaamsee historicus Jo Tollebeek, De toga van Fruin, is illustratief. Tollebeek hangt zijn
verhaall over de negentiende-eeuwse geschiedschrijving volledig op aan het werk
vann de Leidse hoogleraar vaderlandse geschiedenis Robert Fruin (1823-1899).
Nuyenss wordt wel genoemd, maar slechts in de marge van het hoofdstuk over
Fruin.44 Fruin wordt, tot de dag van vandaag, beschouwd als de vader van de
Nederlandsee wetenschappelijke geschiedschrijving. In de woorden van Jan Romeinn (die door Jo Tollebeek overgenomen werden): de man uit wiens toga vele generatiess Nederlandse historici zijn voortgekomen. Het centrale belang dat aan

77 W.G. Versluis, Geschiedenis van de emancipatie der katholieken
in Nederland van
1795-heden
(Utrecht/Nijmegenn 1948) 158.
88 Vergelijk Paul Luykx, 'Consensus en conflict in de wetenschappelijke beeldvorming over het Nederlands
katholicisme',, in: Paul Luykx, Andere katholieken. Opstellen over Nederlandse katholieken in de twintigste
eeuweeuw (Nijmegen 2000) 42-61, aldaar met name 48.
99 Jo Tollebeek, De toga van Fruin. Denken over geschiedenis in Nederland sinds I860 (Amsterdam 1990) 28299 en 42.
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Fruinn wordt toegekend in de negentiende-eeuwse Nederlandse geschiedschrijvingg maakt dat voor andere negentiende-eeuwse historici, zoals bijvoorbeeld
Nuyens,, slechts een bijrol is weggelegd, als afgeleide van Fruin. Fruïns schaduw
valtt daarmee zwaar over de Nederlandse geschiedtraditie. Nuyens' werk zou
daardoorr worden teruggebracht tot een voetnoot bij het werk van Fruin. Het ging
err in feite alleen maar om te meten wat Nuyens en anderen eventueel hadden bijgedragenn aan de nationale liberale geschiedschrijving.
Fruinn zelf al zette de toon. In een klassiek geworden bespreking in De Gids van
Nuyens'' Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw schreef
Fruinn dat hij gefascineerd was door de nieuwe visie die Nuyens op de Opstand
gaf.100 Fruin, en daarmee de Nederlandse natie als geheel, kon ervan leren. Vanuit
zijnn katholieke gezichtspunt maakte Nuyens, zo schreef Fruin, hem attent op
allerleii zaken die hij zelf over het hoofd had gezien. Zoals bijvoorbeeld de vooringenomenheidd van de tot dan toe toonaangevende protestantse geschiedschrijvers.
Ookk Fruin had zich mee laten slepen door het werk van de Amerikaanse historicus
Johnn Lothrop Motley met zijn grote werk The Rise of the Dutch Republic. Het
boekk van de Amerikaan werd in het Nederlands vertaald met een enthousiaste inleidingg van R.C. Bakhuizen van den Brink, die andere grote negentiende-eeuwse
liberalee geschiedschrijver. Door de studie van Nuyens zag Fruin in dat er wel degelijkk af te dingen was op het werk van de Amerikaan. En dat er systeem zat in
dienss verkeerde voorstellingen. Nuyens was daarom van grote betekenis voor
Fruinss eigen visie op de Nederlandse Opstand. Door de katholieke bezwaren te integrerenn in zijn eigen werk kon Fruin een nog completere 'nationale' visie formuleren.. In die zin had Nuyens heel wat bijgedragen aan de vorming van Fruins eigen
standpuntt en dus aan de 'onpartijdige' geschiedschrijving in het algemeen. Dat was
dee betekenis die Nuyens had gehad voor de Nederlandse geschiedschrijving.
Fruinss faam berust voor een belangrijk deel op zijn onpartijdige, positivistische
manierr van geschiedschrijving. Fruin bepleitte een nieuwe benadering van de vaderlandsee geschiedenis waarin de historisch kritische methode, gebaseerd op een
zorgvuldigg onderzoek van authentieke historische bronnen (meestal papieren van
staatt en brieven en memoires van de belangrijkste staatslieden) de hoofdmoot
vormde.. Zijn kritische methode verantwoordde hij in een programmatische rede
diee hij in 1860 hield bij zijn aantreden als hoogleraar in Leiden: De onpartijdigheid
vanvan den geschiedschrijver." Het maakte Fruin tot de eerste 'moderne* Nederlandsee historicus. In de woorden van Ph. de Vries: "In retrospect it seems as if in the
evolutionn of the study of history in the Netherlands during the 19th century all
forcess worked together towards one culminating-point, the works of Robert Jacobuss Fruin (1823-1899)."12 In die visie was Fruin de geschiedschrijver die met

100 Robert Fruin, ' D e Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw, uit een katholiek oogpunt beschouwd', in:
P.J.. Blok e.a., Robert Fruin's verspreide geschriften ('s-Gravenhage 1900) deel II, 1-37,
111 ' D e onpartijdigheid van den geschiedschrijver', in: Robert f ruin's Verspreide geschriften ('s-Gravenhage
1904)) deel IX, 274-299.
122 Ph. de Vries, 'The writing and study of history in the Netherlands in the 19th century', in: P.A.M. Geurts
&& A.E.M. Janssen, Geschiedschrijving in Nederland. Deel II: Geschiedbeoefening (Den Haag 1981) 159-176,
aldaarr 171.
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zijnn historisch-kritisch methode een geheel nieuwe draai aan de geschiedschrijvingg gaf. Zoals het in een klassiek Engelstalig overzicht werd geformuleerd: Fruin
wass de Nederlands e Ranke. Weliswaar een "miniature R a n k e " , maar toch. 13
Fruinss werk had echter niet alleen een zuiver wetenschappelijke betekenis.
Fruinss vorm van geschiedschrijving diende namelijk o o k een politiek doel. Fruins
aanvankelijkee bedoeling was geweest o m de twee grote tradities uit de N e d e r landsee geschiedenis, de prinsgezinde- en de staatsgezinde traditie, met elkaar te
verzoenenn binnen één waarlijk nationale geschiedschrijving. Als liberaal wilde
Fruinn recht doen aan alle verschillende levensbeschouwelijke stromingen in
Nederland.. Liberalisme en 'recht doen aan' waren voor hem onlosmakelijk met
elkaarr verbonden. Vandaar zijn opvatting dat onpartijdige geschiedschrijving per
definitiee 'liberaal' moest zijn. In de negentiende-eeuwse verhoudingen betekende
ditt dat o o k een modus vivendi gevonden moest w o r d e n ten opzichte van enkele
nieuwee groeperingen, die hun aspiraties met steeds meer nadruk onder de aandachtt brachten. H e t gaat hier om de katholieken maar zeker o o k om G r o e n van
Prinstererss nieuwe antirevolutionaire richting. O o k zij waren bezig zich een
plaatss te verwerven binnen de nieuwe Nederlandse natie. O p de keeper beschouwdd verschilde Fruins politieke inzet daarmee niet eens zo veel van de politiekee geschiedschrijving van N u y e n s . Fruins geschiedschrijving had net z o ' n politiekee bedoeling als die van de andere levensbeschouwelijke richtingen. Fruin en
allee andere historici van zijn tijd, katholiek, protestant of liberaal, waren allen nationalistischh geïnspireerd. Ze gaven alleen, ieder voor zich, een eigen invulling van
hunn natiebegrip.
Fruinss nieuwe nationaal-liberale interpretatie van de geschiedenis is tot op de
dagg van vandaag het beeld blijven bepalen. H e t heeft ook gevolgen gehad voor het
beeldd dat wij hebben van de negentiende-eeuwse Nederlandse geschiedschrijving.
H e tt nationalisme heeft niet alleen een belangrijk stempel gedrukt o p de negentiende-eeuwsee geschiedschrijving zelf: het bepaalt ook nog steeds onze visie op de
negentiende-eeuwsee geschiedschrijving. H e t accent ligt nog altijd op de grote 'nationale'' geschiedschrijvers, wat in feite betekent dat een hoofdrol is weggelegd
voorr de liberale geschiedschrijvers uit de Leidse school, die met een Iiberaal-nationalee interpretatie van de Nederlandse geschiedenis k w a m e n . Geschiedschrijverss uit andere tradities w o r d e n slechts beschreven in relatie tot de dominante
Leidsee historici.
D ee Fruiniaanse duiding van N u y e n s ' betekenis voor de negentiende-eeuwse
Nederlandsee geschiedschrijving werd vastgelegd in enkele korte historiografische
overzichten,, geschreven door RJ. Blok (1855-1929) en G.W. K e r n k a m p (18641943).. O o k in historiografische overzichten over de Nederlandse O p s t a n d , met
dee klassieke artikelen van Jan Romein v o o r o p , kreeg N u y e n s een kleine maar vanzelfsprekendee plaats. 14 En natuurlijk was N u y e n s o o k vertegenwoordigd in de na133 G.P. Gooch, History and historians in the nineteenth century (Londen 1967) 412.
144 Jan Romein, ' H e t vergruisde beeld. Over het onderzoek naar de oorzaken van onze Opstand', in: Jan Romein,, Historische lijnen en patronen. Een keuze uit de essays (Amsterdam 1971) 147-162,over Nuyens aldaar 155;
J.. Romein, 'Spiegel historiael van de tachtigjarige oorlog', in: J. Presser, De tachtigjarige oorlog (Amsterdam/Brus-

66 6

KatholiekeKatholieke identiteit en historisch bewustzijn

tionalee portrettengalerij van het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.^
Schrijverr van het lemma was de jonge katholieke historicus G.C.W. Görris, die enkelee jaren daarvoor een biografie over Nuyens had geschreven. Over dit boek zullenn wij hieronder nog uitvoerig te spreken komen.
P.J.. Bloks Duitstalige overzicht over de geschiedschrijving in Nederland is een
goedd voorbeeld van hoe Nuyens voortaan herinnerd zou worden. Blok was
Fruinss meest bekende leerling, zijn opvolger ook op diens Leidse leerstoel. In grotee lijnen borduurde hij voort op de richting die Fruin had aangewezen, ook wat
betreftt zijn oordeel over Nuyens. Daarbij toonde hij zich heel wat kritischer dan
dee meester zelve. In zijn historiografisch overzicht schreef Blok namelijk dat hij
Nuyenss een slecht schrijver vond en oppervlakkig bovendien. Hij richtte zijn pijlenn met name op de "etwas dilettantische, formlose, schnell dahïngeworfene Skizze"" die Nuyens met zijn Beroerten geleverd had en op zijn "vielfach oberflachlichenn Biichern". Toch moest ook Blok erkennen ("es war nicht zo leugnen") dat
Nuyenss een nuttige correctie had gegeven op het protestantse geschiedbeeld, die,
zoo formuleerde Blok het, de onpartijdige geschiedschrijving van Bakhuizen van
denn Brink en Fruin "erheblich verbessern konnte und dass sie dieselbe wesentlich
auchh ergantzt und verbessert hat".16
G.W.. Kernkamp sloot zich bij dit laatste punt aan. In diverse historiografische
opstellenn heeft deze in Utrecht opgeleide historicus zich beziggehouden met de
negentiende-eeuwsee erfenis van Fruin, zoals bijvoorbeeld in zijn Utrechtse oratie
uitt 1903 Van Wagenaar tot Fruin, waarin hij ook in de marge de betekenis van
Nuyenss behandelde.17 Net als Blok benadrukte Kernkamp dat volgens hem de
hoofdverdienstee van Nuyens hierin lag "dat hij in het licht heeft gesteld, hoe vele
Protestantschee geschiedschrijvers de verkeerdheden, door hunne partij begaan,
vergoeilijkenn of verzwijgen en daarentegen de fouten der tegenstanders breed uitmeten".188 Maar ook voor Kernkamp was Fruin het "einddoel" van de negentiende-eeuwsee Nederlandse geschiedschrijving.]l> Hij noemde de Leidse historicus als

sell 1978) 11-54, aldaar 45; J.W. Smit,'The present position of studies regarding the revolt of the Netherlands', in:
P.A.M.. Geurts &t A.E.M. Janssen (redactie), Geschiedschrijving in Nederland. Deel II:
Geschiedbeoefening
('s-Gravenhagee 1981) 42-54, aldaar 46; S. Groenveld, 'Beeldvorming en realiteit. Geschiedschrijving en achtergrondenn van de Nederlandse Opstand tegen Filips II', in: P.A.M. Geurts & A.E.M. Janssen (redactie), Geschiedschrijvingschrijving in Nederland. Deel II: Geschiedbeoefening ('s-Gravenhage 1981) 55-84, aldaar 60. Tamelijk negatief
overr Nuyens' bijdrage aan de Nederlandse historiografie toonde zich J.C. A. de Meij, in een overzichtsartikel over
dee Nederlandse historiografie over de Watergeuzen. De Meij laakt Nuyens' "pathetische veroordeling" van de
Watergeuzenn en noemt deze een 'chargering' van "het objectieve werk van Fruin", die overigens ook al niet positieff over de Watergeuzen had geoordeeld. J.C. A. de Meij, 'Het beeld van de Watergeuzen in de Nederlandse geschiedschrijving',, in: Tijdschrift voor geschiedenis 83 (1970) 358-377, aldaar 372 en 366.
155 G.C.W. Görris, ' N u y e n s (Dr. Willem Jan Frans)', in: Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek
(Leidenn 1911) deel I, 1388-1389.
166 P.J. Blok, Gesckichtsschreibung in Holland (Heidelberg 1924) 21.
177 G.W. Kernkamp, 'Van Wagenaar toe Fruin', in: dez. Van menschen en tijden. I. Studiën over geschiedschrijversschrijvers (Haarlem 1931) 1-35. Over Kernkamps verhouding tot de Fruiniaanse geschiedtraditie zie P.B.M.
Blaas,, 'Historicus tussen wetenschap en journalistiek: G.W. Kernkamp (1864-1943)', in: P.B.M. Blaas, Geschiedenisschiedenis en nostalgie. De historiografie van een kleine natie met een groot verleden. Verspreide historische op
stellenstellen (Hilversum 2000) 99-122. Blaas schrijft dat Kernkamp, juist omdat deze geen directe leerling was van
Fruin,, in staat was de originaliteit van Fruins werk "in zijn kern aan te geven" (blz. 104). Vergelijk L.J. Dorsman,, G.W. Kernkamp. Historicus en democraat 1864-1943 (Groningen 1990) 13.
188 Kernkamp, 'Van Wagenaar tot Fruin', 20.
199 Kernkamp, 'Van Wagenaar tot Fruin', 2.
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geschiedvorserr onovertroffen, de man aan wie "een volgend geslacht van historici
(...)) zich (...) weder [kan] oprichten".20 Daarmee sloot Kernkamp zich volledig aan
bijj de Fruiniaanse duiding van de negentiende-eeuwse Nederlandse geschiedschrijving.. Zijn kritiek op Fruin, die hij óók had, deed daar niet aan af.
Inn het kader van dit hoofdstuk is het interessant dat Kernkamp zijn kritiek op
Fruinn formuleerde in samenhang met een positief woord over Nuyens. De huidigee onaantastbaarheid van Fruin mag ons niet doen vergeten dat meteen al vanaf
hett begin kritiek was op diens altijd afgewogen enerzijds - anderzijds houding.
Tijdgenoott Johannes van Vloten (1818-1883) zag het als een vorm van 'karakterloosheid'.. Hij ergerde zich er mateloos aan.21 Kernkamp formuleerde, via zijn kritiekk op Fruin, zijn ideaal voor een nieuw soort, hartstochtelijker geschiedenis.
Kernkampp gaf zich rekenschap van Fruins erfenis in een boekje dat hij de titel
OverOver Robert Fruin meegaf. Het was een directe reactie op een uitgebreide necrologiee die W.G.C. Byvank - directeur van de Koninklijke Bibliotheek tussen 1895
enn 1920 - in De Gids gepubliceerd had. De kosmopolitische Byvanck, die na zijn
promotiee enige jaren in Parijs verbleef, was zeer beïnvloed door het vitalisme van
Nietzsche.222 Kernkamp nam in zijn boekje enige afstand van Byvanck, maar lijkt
hett toch in grote lijnen met de in leeftijd wat oudere Byvanck eens te zijn geweest.
Byvanckk en Kernkamp verwoordden de kritiek van een nieuwe jongere en vitalistischee generatie. In zijn 'tweede traktaat tegen de keer' had Nietzsche een uitvoerigee beschouwing gewijd aan 'nut en nadeel van geschiedenis voor het leven'.
Nietzschee zette zich af tegen de naar zijn mening overmatig historiserende negentiende-eeuwerss en bepleitte een vorm van omgang met het verleden waarbij het
verledenn niet een ballast vormt maar juist inspiratiebron is voor een actief handelendd leven.23 Op vergelijkbare wijze kritiseerden Kernkamp en Byvanck nu ook
Fruin.. Volgens hen ontbrak het de Leidse geschiedschrijver aan levende bezieling
enn hartstocht en aan een gloed van overtuiging. Een hartstocht die zij wèl bij Nuyenss meenden aan te treffen.
Byvanckss artikelenreeks over Fruin was qua omvang een boekje op zichzelf,
Byvanckk zou het later opnemen in zijn Literarische en historische studiën.2* Het is
eenn merkwaardig stuk, opgebouwd als een aaneenrijging van grillige gedachtenassociatiess in een stijl van kunstig geformuleerde stijlbloempjes. In alles het tegendeell van de nuchter-sobere schrijfstijl die Fruin zelf altijd gehanteerd had. Vorm
enn inhoud sloten zo nauw bij elkaar aan. Byvanck wilde de 'levende' persoonlijk200 Kernkamp, 'Robert Fruin', 158.
211 Over de verschillen tussen Fruin en Van Vloten, die soms uit konden groeien tot regelrechte irritatie, zie
bijvoorbeeldd C. de Zeeuw-Mustcrd, 'Johannes van Vloten over de Opstand', in: Tijdschrift voor geschiedenis
811 (1968) 145-158, aldaar 147-149. Van Vlotens afstand nemen van Fruin blijkt bijvoorbeeld uit diens 'bemiddelendd wederwoord' aan Nuyens, waarin hij Fruins "gewone wijze van doen" hekelde van altijd maar
weerr vergoelijken. Van Vloten, 'De Nederlandschc Opstand der 16e en de Nederlandsche katholieken der 19e
eeuw',, 302. Over de kritiek op Fruins 'karakterloosheid' zie Tollebeek, De toga van Fruin, 29-31.
222 Samenvattend over Byvanck zie: F.W.N. Hugenholtz, 'Bijvanck, Geertrudus Cornells Willem', in: Biografischgrafisch Woordenboek van Nederland ('s-Gravenhage 1989) deel 3, 90-91.
233 Fricdrich Nietzsche, Over nut en nadeel van geschiedenis voor het leven (Groningen 1983), met een nawoordd van F.R. Ankersmit. Over Nietzsches invloed op de jonge generatie van Byvanck, Kernkamp en C o lenbranderr zie Tollebeek, De toga van Fruin, 158-168.
244 W.G.C. Bvvanck, 'Robert Fruin', in: W.G.C. Byvanck, Literarische en historische studiën (Zutphen 1918)
215-401. .
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heidd van Fruin schetsen. Door zijn aanschouwelijke beschrijving van bijvoorbeeld
Fruinss afscheidsrede krijgt de lezer het gevoel dat hij zelf in de zaal aanwezig is.
Interessantt is dat hij aan deze beschrijving allerlei inlevende psychologische observatiess verbond. Byvanck constateerde bij Fruin een zekere mate van wetenschappelijkee impotentie. Fruin was de man van de korte baan geweest, die nooit
eenn synthetisch alomvattend overzichtswerk over de Nederlandse geschiedenis
hadd kunnen schrijven. Nuyens had dat wel gedaan, met zijn twintigdelige Algemeenemeene geschiedenis des Nederlandschen volks, die tussen 1871 en 1882 verscheen.
Fruinn zou te weinig leven en hartstocht in zijn werk hebben gelegd, iets dat volgenss Byvanck aan het eind van zijn leven zou hebben geleid tot een gevoel van
desillusiee en diepe teleurstelling. Hij was het type van de kamergeleerde, die zich
teveell in zijn bibliotheek zou hebben opgesloten.25
Inn zijn boekje Over Robert Fruin nam Kernkamp enige afstand van Byvancks
kritischee artikel, dat deze nota bene gepubliceerd had in het blad waar Fruin zelf
jarenlangg redacteur was geweest. Kernkamp schreef dat hij zich heel goed kon
voorstellenn dat Byvancks ongezouten kritiek "aan velen als heiligschennis moet
hebbenn geklonken".26 Vooral Byvancks gepsychologiseer schoot bij velen in het
verkeerdee keelgat, ook bij Kernkamp. Kernkamp hekelde Byvancks grillige associatievee schrijfstijl en diens hooggestemde geest, die hij soms al te ver "het luchtruimm in ziet schieten". Kernkamp zette daar de "nuchtere feiten en jaartallen"
tegenover.277 Toch stond Kernkamp in zijn eigen kritische opvattingen over Fruin
niett eens zo ver af van Byvanck. Want ook Kernkamp kon Fruins erfenis niet onverdeeldd positief noemen. Kernkamp stelde dat Fruin meer een geschiedvorser
dann een geschiedschrijver was en voegde daar aan toe: "Geschiedschrijvers van
onss volk kan men zich andere en betere denken dan hij was: met breeder wiekslag
vann overtuiging, met warmer gloed van aandoening, met rijker uitbeelding van visie".21** Kernkamp maakte er een bredere cultuurkritiek van. Volgens hem stond de
onpartijdigee geschiedschrijving mogelijk analytisch op een hoog peil, als culturelee factor voor de samenleving als geheel stelde zij minder voor. In 'Van Wagenaar
tott Fruin' stelde hij dat het bij de nieuwe generatie ontbrak aan hartstocht en hartenbloed.. "Het wapengekletter verstomt. In de stilte der studeerkamers wordt het
onderzoekk naar het verleden voortgezet, maar de mededeeling van de resultaten
wektt geen strijd, waarvan het gerucht het gansche land vervult. Ten hoogste een
geleerdentwist,, waarbij veel inkt stroomt, maar geen hartebloed."29
Alss voorbeeld noemde Kernkamp de vieringen van de historische gedenkdagen.
InIn vergelijking tot hun negentiende-eeuwse voorgangers waren zij veel te tam.

255 Voor enkele kritische opmerkingen zie bijvoorbeeld Byvanck, 'Robert Fruin', 365 ("Fruin tast niet door,
hijj wil zich niet laten gaan, hij heeft geen gevoel voor het vlottende van het leven") en 318 ("Hoe poover, in
vergelijkingg van die ruimte van leven, is het materiaal waaruit Fruin zijn conclusies opbouwt! Hij neemt een
paarr boeken uit zijn kast, geeft een oordeel en zet ze weer neer, - weg.")
266 G.W. Kernkamp, Over Robert Fruin (Utrecht 1901), het eerste deel is getiteld'Byvanck over Fruin', 1-73.
Hett tweede deel van Over Robert Fruin ('Fruin-studies') zou later herdrukt worden in Kernkamp, 'Robert
Fruin',, in; Van menseben en tijden, 97-176. Voor het citaat zie Kernkamp, Over Robert Fruin, 7.
277 Kernkamp, Over Robert Fruin, 41. H e t "luchtruim" op pagina 10.
288 Kernkamp, 'Robert Fruin', in: Van menseben en tijden, 158.
299 Kernkamp, 'Van Wagenaar tot Fruin', 21.
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Naarr aanleiding van de Den Briel herdenking van 1922 schreef hij bijvoorbeeld:
"dee grootere overeenstemming tusschen de Protestantsche en de Roomsche beschrijvingg van de geschiedenis van onzen opstand is ten deele een gevolg hiervan,
datt de principieele geschilpunten worden ontweken. Aan de 'nationaale gedachte'
mogee dit ten goede komen, ik betwijfel of de studie der geschiedenis van onzen
opstandd erbij heeft gewonnen. In de dagen van Fruin en Nuyens stond zij op een
hoogerr plan dan thans."30 Zijn opmerking over de 'principieele geschilpunten' verweess naar uiteenlopende visies op het verleden, die onze kennis van de Nederlandsee geschiedenis alleen maar zouden verrijken.

Eenn 'zuiver katholieke geschiedopvatting': het werk van G.C.W. Görris
Dee katholieken zelfwaren ondertussen onbekommerd doorgegaan met het schrijvenn van zuiver apologetische geschiedenis, dat wil zeggen een geschiedschrijving
diee volledig in dienst stond van de belangen van de eigen katholieke zuil. In die geschiedschrijvingg werd Nuyens naar voren geschoven als de grote erflater. Illustratieff is het katholieke tijdschrift Geschiedkundige bladen, een blad waarvan de eerstee jaargang in 1905 verscheen. In de redactionele inleiding poneerde H. W.E. Mollerr dat het tijdschrift Nederlands én katholiek zou zijn, dat wil zeggen gedrevenn door
eenn "warme liefde voor het vaderland" en een "kinderlike aanhankelikheid aan onze
Roomschee Kerk".31 In het grote openingsartikel van de hand van een zekere W. van
Eltenn werd Nuyens geroemd als de man op wiens fundament in het tijdschrift verderr gebouwd zou worden. Opmerkelijkk is dat hij Nuyens in één adem noemde met
.... Fruin. Deze zou, samen met Nuyens, de vigerende gereformeerd-christelijke traditiee hebben "afgebroken".32 Voor de katholieken was het blijkbaar aantrekkelijk
omm de activiteiten van de eigen voorman op een dergelijke wijze te configureren met
iemandd die ook in katholieke kring voortaan gezien werd als de belangrijkste historicuss van de negentiende eeuw. Het duidde op het grote belang van de katholieke
geschiedenistraditie.. Samen met de liberalen waren zij toch maar verantwoordelijk
geweestt voor de omslag in de vaderlandse geschiedschrijving!
Maarr dat de katholieke traditie niet in alle opzichten op een dergelijke onproblematischee wijze gecombineerd kon worden met de Fruiniaanse 'wetenschappelijke'' traditie was de katholieken toch ook wel duidelijk. Met het toenemen van de
verwetenschappelijkingg ontkwamen ook de katholieke historici niet aan een zekeree mate van ontideologisering waardoor het vuur van de hartstocht verminderde.. Görris verzuchtte al in 1929 met enig leedwezen dat de "zuiver katholieke geschiedopvatting"" van zijn held Nuyens sterk aan invloed had ingeboet.33 Toch
300 G.W. Kernkamp in De Amsterdammer,
geciteerd door P.B.M. Blaas, Historicus tussen wetenschap en
journalistiek:journalistiek: G.W Kernkamp (Rotterdam 1983) 29-30. Zie ook Dorsman, G.W. Kernkamp, 35-36.
311 H.W.E. Moller, 'Ter inleiding', in: Geschiedkundige bladen. Tijdschrift voor de beoefening der geschiedenisnis 1 (1905) deel 1,1-3, aldaar 2.
322 W.M. van Elten, ' H e t verband tusschen de Vaderlandsche Geschiedenis en de Algemcene Geschiedenis',
in:: Geschiedkundige bladen 1 (1905), deel 1, 4-37, aldaar 9-12.
333 Görris aan Goossens, geciteerd in Bornewasser, 'Geschiedbeoefening en katholieke geloofsovertuiging in
verschuivendd perspectief', 38.
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moestt ook de in Leiden bij Fruins leerlingen Blok en Bussemaker opgeleidde
Görriss zich conformeren aan de Fruiniaanse norm van geschiedschrijving. In zijn
biografiee over Nuyens trok hij daarom maar liefst een heel hoofdstuk uit om aan
tee tonen dat Nuyens' werk in kritisch opzicht de toets der wetenschappelijke kritiekk kon doorstaan. Fruins oordeel over Nuyens' werk "dat een geschiedschrijver
exex Professo er eer mee zou behalen" gaf de doorslag.14 Ook voor Görris functioneerdee Fruin blijkbaar als zijn wetenschappelijk geweten.
Inn 1908, krap veertien jaar na Nuyens' overlijden, publiceerde Görris zijn Dr.
W.J.F.W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd. Het boek domineert tot de da
vann vandaag de Nuyenshistoriografie. Görris voelde zich als jonge katholieke geschiedenisstudentt gegrepen door de prijsvraag die het Nuyensfonds had uitgeschreven.. Dit fonds was niet lang na Nuyens' overlijden ontstaan van het geld dat
wass overgehouden van een inzameling die gehouden was voor de oprichting van
eenn herdenkingsplaquette ter nagedachtenis aan de katholieke historicus. Het
fondss was bedoeld ter bevordering van de katholieke geschiedschrijving. De oproepp om een biografische schets te schrijven over de naamgever van het fonds
pastee natuurlijk uitstekend in de doelstelling en hielp tegelijk Nuyens' herinneringg verder levend te houden. Gevraagd was om een levensschets van "Dr. Nuyens,, beschouwd in het licht van zijn tijd". Het is de bijna letterlijke titel van Görris'' latere boek. Uit het archief van het Nuyensfonds, dat berust in het Katholiek
Documentatiecentrumm in Nijmegen, is helaas niets bewaard gebleven over de
prijsvraag.355 Het is ook onduidelijk of er andere inzendingen waren. Er was er
overigenss minstens één: een redelijk uitgebreid artikel dat afgedrukt werd in De
KatholiekeKatholieke Gids van 1907, onder de titel 'Levensschets van Dr. WJ.F. Nuyens,
schouwdd in het licht van zijn tijd'. Het is, naast het boek van Görris, de meest uitgebreidee levensschets over Nuyens die is overgeleverd. Auteur is waarschijnlijk
pastoorr J.H. Hofman (1837-1910), een ijverig scribent die in een breedsprakige
schrijfstijll van alles en nog wat publiceerde over met name onderwerpen van lokaal-kerkhistorischee aard.1''
Pastoorr Hofmans artikel kan niet in de schaduw staan van het werk dat de veel
jongeree letterenstudent G.C.W. Görris als antwoord op de prijsvraag had ingezonden.. Görris heeft veel bronnenmateriaal bijeengegaard, hij citeerde bijvoorbeeldd uitvoerig uit allerlei privé-correspondenties. Het materiaal dat hij op deze
manierr had verzameld zou later de basis vormen van het Archief Nuyens, dat in
Nijmegenn bewaard wordt in het Archief van de jezuïeten in het Berchmanianum.
Brievenn van en aan Nuyens had Görris mogen inzien in het archief van de familie
Nuyens.. De belangrijke nalatenschap van Thijm kreeg hij in handen via J.F.M.
Sterckk terwijl PJ. Blok hem inzage gaf in de correspondentie van Fruin. Heel bij—

344 Görris, Dr. WJ.F. Nuyens, 106-138. Citaat op 89. Görris citeert hier Fruins bespreking van de Beroerten.
355 Archief van het Nuyensfonds, KDC.
366 [J.H. Hofman?], 'Levensschets van Dr. W.J.F. Nuyens, beschouwd in het licht van zijn tijd', in: De Katholieketholieke Gids, Maandschrift voor bet katholieke Nederlandsche volk 9 (1907) 695-738. De vermelding dat
Hofmann de auteur is, is te vinden in: Louis D. Petit, Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffendede de geschiedenis des vaderlands, in tijdschriften en mengelwerken tot op 1910 verschenen (Leiden 1913) deel
II,, 744. Over Hofman, zie: Carla de Glopper^Zuijderland, 'Pastoor J.H. Hofman', in: Madoc 8 (1994) 100-105.
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Afb.Afb. 5 G.C.W. Görris(18771948),1948), de eerste biograaf van
Nuyens.Nuyens. Foto KÜB/KDC Nijmegen. megen.

zonderr is nog dat hij kon beschikken over Nuyens' Livre de souvenirs, een sindsdienn verloren gegaan handschrift dat door Nuyens zélf was opgesteld. Het maakt
Görris'' boek van blijvende waarde. Het artikel van Hofman viel hier, zoals gezegd,, bij in het niet. Toch vermeldde Hofman enkele gegevens over Nuyens' leven,, die niet voorkomen in Görris' biografie. Hofmans hoofdbron was de levensschetss die André Nuyens kort na het overlijden van zijn broer in De Katholiek gepubliceerdd had, aangevuld met enkele plaatselijke gegevens over bijvoorbeeld
Nuyens'' schoolopleiding.
Inn 1908 stond G.C.W. Görris (1877-1948) nog slechts aan het begin van een wetenschappelijkee carrière, die hem tot één van de bekendste katholieke historici van
zijnn generatie zou maken, in ieder geval in eigen kring. Als één van de weinige gepromoveerdenn onder hen was dat bijna vanzelfsprekend.37 Niet minder vanzelf377 J.T.P. Barten, 'Görris, Gerhard Carl Wilhelm', in: Biografisch woordenboek van Nederland ('s-Gravenhagee 1989) deel III, 205-206. Vergelijk enkele opmerkingen over hem in: J.A. Bornewasser, 'Periodieke historiografiee in een verzuilde context: twee katholieke tijdschriften', in: Tijdschrift voor geschiedenis 99 (1986) 453475,, m.n. 471-472. Het privé-archief van Görris is helaas in vlammen opgegaan tijdens de oorlog, bij de bevrijdingg van Nijmegen in 1944.
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sprekendd was het dat hij later voorzitter van 'zijn' Nuyensfonds werd, dat wetenschappelijkee fonds ter bevordering van de katholieke geschiedschrijving. In 1929
maaktee hij kans op een leerstoel vaderlandse geschiedenis aan de Katholieke Universiteitt Nijmegen, in 1936 zou hij zelfs als eerste op de voordracht komen te
staann voor de leerstoel middeleeuwse, benevens kerkgeschiedenis, als beoogd opvolgerr van de jezuïet Mulder.38
Görriss was met recht een katholieke geschiedschrijver. Geboren in Amsterdam,
kreegg hij in alle opzichten een katholieke opvoeding. Na zijn lagere school tijd
kwamm hij terecht op het Instituut St.Louis te Oudenbosch. In katholieke kring
wass het in die tijd niet ongebruikelijk om kinderen op een kostschool in het katholiekee zuiden te doen. En Oudenbosch stond bekend om zijn vele onderwijsinrichtingen.. Van 1894 tot 1896 zat Görris op het klein-seminarie te Culemborg, in
18966 trad hij in bij de jezuïeten. Blijkbaar toonde hij grote intellectuele aanleg.
Omm deze verder te ontwikkelen stuurde de orde hem naar de Leidse universiteit,
omm daar Nederlandse letteren en geschiedenis te gaan studeren. De jezuïeten hebbenn altijd het grote belang benadrukt van vorming buiten eigen katholieke kring.
Inn die tijd was er trouwens nauwelijks een alternatief. Een eigen universiteit
moestenn de katholieken nog ontberen. Görris kwam aan in 1904. Zijn liefde voor
geschiedeniss schijnt Görris pas te hebben opgedaan tijdens zijn studie. In het
woordd vooraf van zijn proefschrift, dat over een middeleeuws onderwerp ging,
bedanktee hij zijn hoogleraar vaderlandse geschiedenis P.J. Blok, die hem door
onderwijss en gesprekken "een voorliefde voor de Geschiedenis" inboezemde "die
mijj tot de bizondere beoefening van dit vak gebracht heeft."39 Hij zou echter
promoverenn bij de jong gestorven C.H.Th. Bussemaker (1864-1914), die kort na
Görris'' aankomst in Leiden aldaar benoemd werd tot hoogleraar algemene geschiedenis.. Of Görris een bijzondere band heeft gevoeld met zijn promotor Bussemakerr is niet geheel duidelijk. De woorden die hij in het voorwoord van zijn
dissertatiee aan Blok richtte zijn in ieder geval warmer van toon. Hij had ook reden
omm Blok dankbaar te zijn. Aan Blok dankte hij de toegang tot de papieren van
Fruin,, toen hij werkte aan zijn boek over Nuyens. Hij schreef het in 1906/07, toen
hijj nog student was. In het exemplaar van zijn Nuyensbiografie dat hij aan Blok
gaff schreef hij als motto: "Uit oprechte hoogachting en erkentelijkheid van den
schrijver,, Uw leerling." Over wat Blok vond van zijn boek zijn we ingelicht door
opmerkingenn in de kantlijn van het exemplaar dat hij van Görris kreeg. Blok was,
vanzelfsprekendd bijna vanuit zijn eigen geschiedtraditie, heel wat kritischer over
Nuyenss dan Görris. Hij vond het "wel een aardig en frisch boek" echter "niet heel
gelukkigg samengesteld".40

388 E.O.G. Haitsma Muiier & A.E.M. Janssen, 'J.D.M. Cornelissen: leven en werk van een cultuurhistoricus',
in:: J.D.M. Cornelissen, De eendracht van het land. Cultuurhistorische studies over Nederland in de zestiende
enen zeventiende eeuw (Amsterdam 1987) 9-51, aldaar 18-19. In 1936 werd de benoeming van Görris voorkomenn door ingrijpen van de aartsbisschop, die liever zijn oud-leerling R.R. Post benoemd zag. Zie ook Jan Brabers,, Proeven van eigen cultuur. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998. Deel I:
1923-19601923-1960 (Nijmegen 1998) 173-176.
399 G.C.W. Görris, De denkbeelden over oorlog en de bemoeiingen voor vrede in de elfde eeuw (Nijmegen
1912)) vii.
400 Bloks exemplaar van Görris' boek is in bezit van Pim den Boer.
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Görris'' boek over Nuyens geldt tegenwoordig als "nogal verouderd".41 Dat is
niett verwonderlijk, gezien het feit dat het inmiddels meer dan negentig jaar geledenn geschreven is. De kritiek geldt met name het perspectief van waaruit het boek
geconcipieerdd is. Görris beschreef Nuyens als één van de buitengewoon energiekee voormannen die bij de katholieken een nieuw zelfbewustzijn opwekten.
"Nuyenss gaf aan hen hun oude adelbrieven terug en terwijl hij aldus den moed en
opgewektheidd der zijnen verhoogde, schonk hij hun tevens een onafwijsbaren
rechtstitell in het felle geding om vrijheid en recht."42 Görris zocht Nuyens' belang
voorall in diens betekenis voor de katholieke emancipatie. Nuyens had een speelveldd gecreëerd waarop de Nederlandse katholieken voortaan konden acteren.
Dezee verdienste was het waard om herinnerd te worden.
Inn het voorwoord van zijn boek schrijft Görris dat hij, vanwege "de eischen der
discretie",, voorzichtig gebruik heeft gemaakt van de hem ten dienste staande brievenn "vooral als het personen geldt, die ternauwernood de oogen gesloten hebben".433 Hij was echter meer dan discreet. En al is het wat overdreven om te zeggen
datt hij "meer dan eens (...) de door hem geraadpleegde correspondentie tussen
Thijmm en Nuyens niet correct [heeft] geciteerd", zoals de Nijmeegse historiograaf
A.E.M.. Janssen meent,44 het is zeker waar dat Görris uiterst selectief is geweest en
enkelee controversiële punten over de relatie tussen Nuyens en de andere 'voormannen'' willens en wetens uit zijn boek heeft weggelaten. Hij was in veel opzichtenn een katholiek historicus van de oude stempel, met een zekere nostalgie naar de
heroïschee fase van Nuyens' katholieke geschiedschrijving. Görris was één van de
medewerkerss van het in 1923 opgerichtte katholieke Historisch Tijdschrift. De
eerstee jaargangen van dit tijdschrift ademen nog duidelijk een apologetische sfeer.
Inn het inleidende redactionele voorwoord wordt Nuyens met zoveel woorden
herdachtt als degene "die zijn volk het eerst gaf een geschiedenis van zijn land naar
Roomschee beginselen". Tegelijk wordt overigens geconstateerd dat zijn werk onvoldoendee is opgepakt en daarom wel moest "verouderen". 45 Dus ook in het
HistorischHistorisch Tijdschrift in de beginfase was er ruimte voor enige kritiek.
Görriss zou de erfenis van Nuyens nooit verloochenen. In de tweede jaargang
vann het Historisch Tijdschrift publiceerde hij ter gelegenheid van de honderdste
geboortedagg van Nuyens een herdenkingsartikel over zijn grote voorbeeld waarinn deze herdacht werd als "den vader der katholieke historiografie in Nederland."466 Het feit dat het stuk was geschreven op verzoek van de redactie duidt er
opp dat Görris zeker niet alleen stond in zijn opvattingen. Zijn uitgesproken hoop
wass dat de lijn die was ingezet met Thijm, Nuyens en Schaepman ook in zijn eigenn tijd met kracht zou worden doorgetrokken. 47
Görriss bepleitte dus een in alle opzichten katholieke geschiedschrijving. Maar
411 P.A.M. Geurts & A.E.M. Janssen (samenstelling), Geschiedschrijving in Nederland. Studies over historiografiegrafie van de Nieuwe Tijd ('s-Gravenhage 1981) 2 delen, II, 266.
422 Görris, Dr. W.J.F. Nuyens, 266.
433 Görris, Dr. W.J.F. Nuyens, vi.
444 Janssen, 'Thijm en Nuyens', 237.
455 'Een woord van vertrouwen', in: Historisch Tijdschrift 1 (1923) 2.
466 G. Görris, 'Dr. W.J.F. Nuyens 1823-1923', in: Historisch Tijdschrift 2 (1923) 145-153, 145.
477 Görris, bespreking van Kernkamps Van menschen en tijden, 272.
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waarinn zat hem nu precies dat katholieke? Wat maakt - naar de mening van Görriss - geschiedschrijving tot een katholieke geschiedschrijving? Confessionele
historicii spreken in dit verband graag over de drie grote "scholen" of "tradities"
diee het historisch onderzoek in Nederland altijd gekenmerkt zouden hebben: de
Leidsee liberale school van Fruin, de protestants-christelijke richting van Groen,
enn de katholieke van Nuyens. Dit onderscheid in drie verschillende scholen is preciess ook de reden waarom gereformeerde historici als G. Puchinger (1921-1999)
zeerr positief geoordeeld hebben over Nuyens. Protestants-christelijke historici
waardeerdenn in Nuyens diens "gloed van overtuiging" die ze, weliswaar vanuit
eenn andere geloofsrichting, ook in hun eigen werk wilden nastreven.48 Het maaktee de eigen positie tegenover de liberale aanmatiging om de eigen liberale richting
tee verabsoluteren tot de meest onpartijdige wijze van geschiedschrijving minder
eenzaam. .
Ookk de confessionelen noemden zichzelf graag 'onpartijdig'. Het was een eis
diee aan de moderne geschiedschrijving gesteld werd. Deze kwestie was natuurlijk
niett helemaal onproblematisch. Al in de negentiende eeuw hadden critici als Van
Vlotenn en Van Deventer gesteld dat Nuyens' katholieke uitgangspunt een echt onpartijdigee geschiedschrijving in de weg stond. Van Deventer was zelfs zo ver gegaann om te stellen dat een geschiedschrijving die gebaseerd was op een katholieke
levensovertuigingg zoveel vooringenomenheid in zich droeg dat zij alleen al daaromm onmogelijk 'onpartijdig' kon zijn. Onder verwijzing naar Fruin stelde Van
Deventerr dat voor een "volledige" geschiedenis van de Nederlandse Opstand
"eenn ruime blik (...) die zich boven alle vooroordeelen weet te verheffen" onmisbaarr was. De suggestie is duidelijk: slechts de onbevooroordeelde liberale historicii beschikten over een dergelijke 'ruime blik'. De katholieken en de calvinisten
warenn teveel op zoek naar een bevestiging van de eigen vooroordelen.49

488 " Met gloed van overtuiging beschreef hij [Nuyens] als leek in vele boeken en artikelen de geschiedenis des
vaderlands,, zoals hij en zijn rooms-katholieke geloofsgenoten deze hadden ervaren." G. Puchinger, 'Drie grotee historische schoolvormers', in: Rondom het woord 30 (1988) nr. 1, 29-33. Zie ook R. Kuiper, Uitzien naar
dede zin. Inleiding tot een christelijke geschiedbeschouwing (Leiden 1996) 41-42. Volgens Puchinger leverde de
"botsingg van overtuigingen" van de "drie grote historische schoolvormers" Fruin, Groen van Prinsterer en
Nuyenss rijke geschiedenis op, "veelvormigheid en veelkleurigheid is nu eenmaal altijd beter dan het saaie grijs
vann de uniformiteit." Zie ook een ongedateerde brief van Gerretson aan Geyl, in: P. van Hees & G. Puchinger
(redactie),, Briefwisseling Gerretson-Geyl. Deel IV: 1942-1945 (Baarn 1981) 292: "Hoeveel armer zou onze
historiographiee niet zijn, zoo wij naast Bakhuizen niet Groen, niet Nuyens, niet Bilderdijk hadden gehad."
499 Voor Van Deventers bespreking van de Nederlandsche beroerten zie M. van Deventer, 'Een katholiek
schrijverr over de Nederlandsche omwenteling in de zestiende eeuw', in: De Nederlandsche Spectator (1865)
379-382.. Zie verder J. van Vloten, 'Nederlands opstand tegen Spanje, uit een katholiek maar eerlijk oogpunt
bekeken',, in: De Levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden 2 (1866) 57-88. Nuyens reageerde op deze en
anderee besprekingen met zijn De Nederlandsche beroerten der XVIe eeuw, uit een Katholiek oogpunt beschouwd.schouwd. Andwoord aan Prof. R. Fruin, Prof. J. van Vloten en dr. M. van Deventer (Amsterdam 1868). Tollebeek,, De toga van Fruin, 26, noemt de aanmatiging van de liberale historici om zichzelf te presenteren als meer
onpartijdigg dan de anderen, en zichzelf zo een kenprimaat toe te kennen, een "totalitaire" karaktertrek van de
liberalee ideologie, "vergelijkbaar met de strategieën van het 'wetenschappelijk' socialisme enkele decennia later".. H e t is een vergelijking die in 1958 at door J.W. Smit was gemaakt, in zijn proefschrift Fruin en de partijenen tijdens de Republiek (Groningen 1958) 32. In een reactie op Smit noemde E.E.G. Vermeulen, Smit over
FruinFruin (Nijmegen 1959) 30, deze opmerking "van een verbazingwekkende vaagheid". Vermeulen hekelde voorall het gebruik van het woord 'totalitair' daar waar het om de liberale opvattingen ging. In het licht van het
twintigste-eeuwsee totalitarisme is het woord inderdaad wat minder gelukkig en kan beter gesproken worden
vann een zekere hoogmoed bij de liberalen die hun eigen standpunt toch als 'objectiever' zagen dan dat van de
anderee levensbeschouwelijke richtingen.
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Hett meest uitvoerig heeft Görris zich over de kwestie van de onpartijdigheid
uitgelatenn in een bespreking van Kernkamps Van menschen en tijden uit 1932. In
kentheoretischh opzicht koos Görris in feite dezelfde verdedigingswal die Nuyens
all vóór hem had opgetrokken. Net als Nuyens deed hij een beroep op Fruin, die
inn zijn beroemde rede over 'De onpartijdigheid van den geschiedschrijver' had gesteldd dat ieder slechts de geschiedenis kan beschrijven, zoals die zich aan hem
voordoett vanuit het perspectief van zijn eigen levensovertuiging.50 Sterker nog, iederee historicus moet zijn eigen overtuiging inbrengen, als hij de geschiedenis tot
levenn wil brengen. Görris, hij schreef zijn naam inmiddels zonder puntjes, betoogdee dat elke geschiedbeschouwing "ook van hem die onpartijdig genoemd
wordt"" afhankelijk is "van de overtuiging, die hij bij zijn onderzoek inbrengt."Sl
Watt dat betreft was er geen verschil tussen een calvinistische, een katholieke of
zelfss een liberale historicus. Allemaal brachten zij hun eigen overtuiging in. Ook
Görriss wilde onpartijdig zijn, maar dat betekende volgens hem niet hetzelfde als
'onzijdig'.. Een zelfde historische methode wilde nog niet zeggen dat deze zou leidenn tot dezelfde politieke en morele oordelen.
Hett meest duidelijk bleek dit uit een verschil van beoordeling van de rol van
Willemm van Oranje tijdens de Nederlandse Opstand. Meteen al in zijn recensie van
Nuyens'' Beroerten had Fruin geconstateerd dat hij maar "eene ernstige grieve tegenn den schrijver [had]":52 de al te negatieve behandeling van de persoon van Willemm van Oranje. Het is dan ook geen toeval dat Görris het uitwerkt als enige concretee punt in zijn discussie over de kwestie van de onpartijdigheid. In het oordeel
overr Willem van Oranje zouden de moreel-politieke verschillen tussen de naast
elkaarr staande levensbeschouwelijke richtingen aan de oppervlakte komen.
Voorr Fruin was de kwestie van enorme betekenis. Nuyens' karakterisering van
Willemm van Oranje als een volbloed opportunist, die net zo makkelijk van religie
alss van zijn kleding verwisselde, raakte diep aan zijn nationale geschiedschrijving.
Iedereenn die vraagtekens zette bij Willem van Oranje, zette vraagtekens bij de
Nederlandsee natie als geheel. Zo keek Fruin daar tenminste tegen aan. Fruins pogingg tot conciliante geschiedschrijving kon immers slechts succes hebben wanneer
aann Willem van Oranje een bovenpartijdige statuur kon worden toegekend, als vaderr des vaderlands."
Willemm van Oranje was de icoon geworden van die nieuwe seculiere godsdienst:
hett nationalisme. Omdat hij voor velen de Nederlandse saamhorigheid symboliseerdee werd hij gemaakt tot een heilige op wie kritiek niet goed denkbaar was. De
katholiekee historici zouden zich fel verzetten tegen de quasi onaantastbaarheid
vann deze Vader des Vaderlands. Voor de katholieken was het een kans voor open
500 W.J.F. Nuyens, De Nederlandsche beroerten der XVIe eeuw, uit een Katholiek oogpunt beschouwd. Andwoordwoord aan Prof. R. Fruin, Prof. ]. van Vloten en Dr. M. van Deventer (Amsterdam 1868) 35-37.
511 G. Görris, boekbespreking van G.W. Kernkamp, Van menschen en tijden, in: Historisch Tijdschrift 11
(1932)) 262-272, aldaar 266.
522 De Nederlandsche Beroerten der XVIe eeuw, 31.
533 Over de toenemende betekenis die Fruin hechtte aan Willem van Oranje als vader des vaderlands zie
P.B.M.. Blaas, 'Tussen twee herdenkingsjaren (1884-1933). Het beeld van Willem van Oranje in de wetenschappelijkee geschiedschrijving rond 1900', in: P.B.M. Blaas, De burgerlijke eeuw. Over eeuwwenden,
liberalele burgerij en geschiedschrijving (Hilversum 2000) 113-127, aldaar met name 116-118.
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doel.. Het gaf hen de gelegenheid om zichzelf te presenteren als afstandelijker en
'neutraler'' dan hun op dit punt wel erg 'gelovige' liberale tegenhangers. Nuyens al
hekeldee bijvoorbeeld, zoals hij het noemde "Het onfeilbare geloofsstuk van de engelreinee zuiverheid van den grooten Willem".54 In de jaren vijftig van de negentiendee eeuw brak al een polemiek uit over het vermeend smetteloze karakter van
Willemm van Oranje, waarin zelfs Bakhuizen van den Brink zich mengde.55 De discussiee concentreerde zich toen op de waardering van Oranjes motieven achter zijn
tweedee huwelijk, dat hij in 1561 met Anna van Saksen sloot. Uit brieven zou blijkenn dat Oranje in één adem trouw zwoer aan zowel de Augsburgse als de Roomskatholiekee confessie, volgens de katholieke critici was Oranje kortom een huichelaar,, die louter en alleen uit berekening handelde.56
Dee opvattingen liepen met recht uiteen. De protestants-christelijke richting zag
inn Willem van Oranje haar calvinistische aspiraties weerspiegeld. De liberalen
hadden,, in het voetspoor van Fruin, van Willem van Oranje een boven de partijen
staandee figuur gemaakt, een liberaal avant la lettre, die de eerste stoot gaf tot
Nederlandss nationale onafhankelijkheid en saamhorigheid. De katholieken kondenn geen van beide duidingen zomaar overnemen en eigenden zich een eigen Willemm van Oranje toe. Voor Nuyens was Willem van Oranje onmiskenbaar een nationalee figuur. Maar hij was ook op zeker moment de leider van de opstandige fellee calvinisten. Als nationale figuur wilden de katholieken Oranje eventueel nog
well herdenken. Maar niet als revolutionaire opstandelingenleider. De houding van
dee katholieken was dus ambivalent.
Dee uiteenlopende waardering van deze historische figuur was zo verbonden
mett de eigen levensbeschouwing dat de kwestie wel moest uitlopen op een confrontatiee tussen de verschillende levensbeschouwingen. In zijn oordeel over
Oranjee nam Görris aanvankelijk een tussenstandpunt in. In zijn Nuyensbiografie
gingg hij een heel eind mee in de kritiek van de Leidse hoogleraar. Hij erkende zelfs
datt Nuyens soms "onbillijk" was geweest. Ook voor Görris was Fruin blijkbaar
dee wetenschappelijke norm geworden, waaraan hij zich had te conformeren. De
enigee kanttekening die Görris plaatste was tegen de 'heiligen-nimbus' die vereerderss rondom de prins hadden gedrapeerd.57 Maar ook deze voorzichtige kritiek
gingg sommigen al te ver. Dat de kwestie rondom Willem van Oranje ook nog aan
hett begin van de twintigste eeuw een levende kwestie bleef, die niet zonder emotiess bediscussieerd kon worden, bleek toen Görris nog geen jaar na zijn besprekingg van Kernkamps Van menschen en tijden zélf het middelpunt zou worden van
544 Nuyens, De Nederlandsche beroerten der XVIe eeuw, uit een Katholiek oogpunt beschouwd, 37. Meer in
hett algemeen over de toeëigening van Willem van Oranje zie: E.O.G. Haitsma Muiier & A.E.M. Janssen (redactie),, Willem van Oranje in de historie 1584-1984. Vier eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving (Utrecht
1984)) en Willem van Oranje, themanummer Utrechtse Historische Cahiers (1984) nr. 2/3.
555 Zie Theissen, 'De prins van Oranje', 330-331.
566 Vergelijk 'Wat beteekent onvervalschte geschiedenis ook in Nederlandschen zin?', in: Catholtjke Nederlandschelandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en letterkunde (9 februari 1850) nummer 6, 41-45; J.A. Alberdingkk Thijm, De jezuïeten. Een woord van toelichting (Amsterdam 1851) 7-11. Het omvangrijkste stuk uit
katholiekee hoek, waartegen Bakhuizen van den Brink zijn gelijknamige brochure in 1853 publiceerde, is: J.J.
vann der Horst, Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen btstoriesch-kritiesch
onderzocht
(Amsterdamm 1851).
577 Görris, Dr. W.J.F. Nuyens, 134-135.
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eenn nieuwe en vergelijkbare controverse rondom Willem van Oranje. Het gaf nog
maarr eens aan hoe cruciaal deze kwestie was in de levensbeschouwing van de verschillendee historische gezindten. Ter gelegenheid van de Oranjeherdenking van
19333 kwam het Historisch Tijdschrift met een speciaal Willem van Oranje-nummer.. Gorris schreef de inleiding, die handelde over het delicate punt van 'De politiekk van Willem van Oranje in het godsdienstige'. H.A. Enno van Gelder, die het
stukk besprak in het Tijdschrift voor geschiedenis, was oprecht geschokt.58 Zijn oordeell over Gorris' artikel was spijkerhard: "Niet alleen vooroordeel, ook leugenachtigheidd heb ik gesignaleerd. (...) Het is niet omdat ik niet-Katholiek ben,
datt ik met klem protesteer, maar in naam van de wetenschap en de wetenschappelikee oprechtheid!" In retrospectief kan Van Gelders oordeel niet anders dan als
overspannenn gekenschetst worden. De kenner van de zestiende-eeuwse geschiedeniss Enno van Gelder (1889-1973) heeft in zijn geschriften altijd de moderniteit
vann de Nederlandse Opstand benadrukt, een moderniteit die hij vooral weerspiegeldd zag in de humanistisch geïnspireerde tolerante regentenklasse, een regentenklassee waarmee hij zichzelf voluit identificeerde.59 Het verklaart misschien iets van
zijnn felheid. Felle calvinisten en intransigente katholieken werkten bij hem als een
rodee lap op een stier. Het maakte hem blind voor de gematigde toon die Gorris in
zijnn artikel had gebezigd. Hoe gevoelig de kwestie lag bij Van Gelder zou twintig
jaarr later blijken bij een vergelijkbaar conflict over Willem van Oranje, dat hij uitvochtt met L.J. Rogier.60 Toen maakte Van Gelder zelfs een vergelijking tussen de
vrijheidsstrijdd in de zestiende eeuw en de strijd tegen de onderdrukking van het
Nederlandsee volk door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Hoezeer Rogier
ookk betoogde dat de strijd om de 'vrijheden' toch iets anders was dan de strijd tegenn de onderdrukking van de Duitsers, hij slaagde er niet in Van Gelder te overtuigenn van de redelijkheid van zijn standpunt.61 Het onderwerp was voor vrijzinnigg liberalen als Enno van Gelder blijkbaar nog steeds te beladen om in neutrale,, objectiverende termen te behandelen. Minstens zo negatief was de Utrechtsee historicus J.W. Smit over de verzuilde katholieke historiografie, die hij in zijn
proefschriftt uit 1958, Fruin en de partijen tijdens de Republiek, "eenzijdig en re-

588 G. Gorris, 'De politiek van Willem van Oranje in het godsdienstige', in: Historisch Tijdschrift 12 (1933) 544;; H.A. Enno van Gelder, 'Oranje-litteratuur in het herdenkingsjaar', in: Tijdschrift voor geschiedenis 48
(1933)) 391-400, aldaar 398-399; G. Gorris, 'De politiek van Willem van Oranje in het godsdienstige. Een kort
wederwoordd aan Dr. H . Enno van Gelder' in: Historisch Tijdschrift 13 (1934) 60-62. Vergelijk Bornewasser,
'Periodiekee historiografie in een verzuilde context', 471-472 en J.H.M, van de Westelaken, 'De Oranje-herdenkingg van 1933', in: Haitsma Muiier & Janssen (redactie), Willem van Oranje in de historie, 161-190, aldaar
m.n.. 179-180.
599 Over hem zie: I. Schöffer, 'Herman Arend Enno van Gelder. Gouda 7 oktober 1889-Den Haag 11 mei
1973',,'m:Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1975-1976 (Leiden 1977) 110121. .
600 Uitvoeriger over dit conflict zie Bornewasser, 'De katholieke historicus L.J. Rogier', 250-251. O t t o
Schmidtt behandelt de polemiek als casus in zijn proefschrift over theorie en geschiedschrijving: O t t o Schmidt,
WaarWaar gebeurd? Geschiedschrijving en sociaal-wetenschappelijk onderzoek (Amsterdam 1993) 64-70.
611 De polemiek over 'De opstand tegen Philips II en de protestantisering der Nederlanden' tussen Van Gelderr en Rogier werd uitgevochten in de Bijdragen over de geschiedenis der Nederlanden 10 (1955) 58-67; 239248;; 11 (1956) 103-106. De titel van Rogiers reactie luidt: ' H e t karakter van de opstand tegen Philips II'. Van
Gelderr schrijft heel bewust termen als 'onderduiken', 'illegaliteit' en 'collaborateurs' te hebben gebruikt "omdatt ik de overeenkomst met de jongste tijd treffend acht en onze belevenissen van nu onze kijk op vroeger hebbenn verhelderd." (60).
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actionaïr"" noemde. Smit was één van die jonge katholieken die al snel afstand zou
nemenn van het Utrechtse katholieke milieu waarin hij was opgegroeid. In zijn
proefschriftt liet hij zich uit in bewoordingen die de ware renegaat doet kennen:
"Dee opkomst van een roerige groep roomse historici en quasi historici rond de
persoonn van Nuyens, was in ons culturele leven een van de aanstotelijkste gevolgenn van de katholieke emancipatie." De opmerkingen van Smit en Van Gelder latenn zien dat in de jaren vijftig de tegenstellingen zich wederom verhardden. In
19544 was het Bisschoppelijk Mandement verschenen, waartegen heel progressief
Nederlandd te hoop liep: Rome had zich eens te meer doen gelden als een conservatieve,, reactionaire kracht. Volgens Smit zouden de katholieken een bijdrage aan
dee vaderlandse (lees: Fruiniaanse) geschiedschrijving "hebben kunnen leveren"
(cursiveringg van mij) "als ze zich minder had beperkt tot het omlaag halen van de
sindss eeuwen gecanoniseerde heldenfiguren van de leiders van de Opstand, Oranjee en zijn broers voorop."'' 2 Smit, die als leerling van Geyl overigens zelf ook weinigg van de Oranjes moest hebben, gebruikte het argument als stok om te meppen
naarr wat hij zag als de katholieke reactionairen van de negentiende eeuw én van
zijnzijn eigen tijd.

Nuyens'' erfenis ter discussie
Tochh raakten Van Gelders en Smits opmerkingen een gevoelige kern. Want hoeveell levensbeschouwing kan een 'onpartijdige' wetenschap verdragen? Dat de katholiekee historici inmiddels zelf ook worstelden met de erfenis van Nuyens is af te
lezenn aan het feit dat er binnen de redactie van het Historisch Tijdschrift enige discussiee was geweest of het artikel van Gorris over de godsdienst van Willem van
Oranjee acceptabel was. Volgens de redactie was het enige positieve eraan dat het
opp zelfstandig bronnenonderzoek gebaseerd was (een Fruiniaanse eis!). Volgens
redactielidd Cornelissen, hoogleraar in Nijmegen, bracht het artikel de wetenschap
echterr niet verder." Het tekent het verschil tussen Gorris en een nieuwe generatie
katholiekee historici. Deze namen steeds meer afstand van de apologetische toon
diee de geschriften van Nuyens en ook van Gorris kenmerkte. De katholieken
streefdenn een soort van "moderne zakelijkheid" na, waarbij de geschiedschrijving
niett langer in de sfeer van partijstrijd werd getrokken.64 Daarin paste, dat ook de
katholiekee historici steeds meer waarde begonnen te hechten aan de historisch kritischee methode. In een bespreking van een herdruk van Nuyens' boek over het
Twaalfjarigg Bestand werd bijvoorbeeld betreurd dat Nuyens zijn beweringen onvoldoendee had gestaafd met bewijsplaatsen. "Wij gelooven, dat Nuyens hooger
622 J.W. Smit, Frum en de partijen tijdens de Republiek (Groningen 1958), citaten op 169 en 170.
633 Bornewasser, 'Periodieke historiografie', 472.
644 De term "moderne zakelijkheid" ontleen ik aan L.J. Rogier, die hem gebruikte in een bespreking van een
boekk van een katholieke historicus (A.C.J. de Vrankrijker) die over De motiveering van onzen opstand had
geschreven,, Rogiers boekbespreking is afgedrukt in: Historisch tijdschrift 17 (1938) 270-273. Rogier verwees
daarbijj in afkeurende zin naar " O n z e Ultramontaanse vaderen (...) die pektonnen weigerden te branden voor
dee 'betwistbare' glorie van Heiligerlee en Brielle" en daarbij, "het is te begrijpen", heftige polemiek opwekten. .
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zouu gewaardeerd worden, indien hij zich hierin, meer naar het voorbeeld van zijn
tijdgenooten,, Fruin b.v. had geschikt."65
Inn Nijmegen kreeg de vernieuwing een nieuw momentum toen apologetisch ingesteldee historici als Huijbers en Mulder werden opgevolgd door respectievelijk
J.D.M.. Cornelissen (1893-1947) en R.R. Post (1894-1968). De mediëvist Post was
opgeleidd in de school van de Utrechtse hoogleraar Otto Oppermann. Voor hem
gingenn de feiten voor alles. Van vrome en verderfelijke mythevormers moest hij
nietss hebben, ook niet als ze katholiek waren.66 Iets dergelijks gold voor cultuurhistoricuss Cornelissen, die een nauwkeurige, methodische bronnenstudie van het
grootstee belang vond.67 Strenge methodiek en bronnenkritiek werden belangrijker
dann apologie. Hier is een interessante parallel te trekken met de protestantschristelijkee geschiedschrijving. Ook in deze kring werden, na een periode van verafgoding,, kritische kanttekeningen geplaatst bij de eigen verzuilde geschiedschrijving.. Hier concentreerde de kritiek zich op Groen van Prinsterer, de grote anti-revolutionnairee erflater. In 1940 al publiceerde de latere VU hoogleraar H. Smitskampp een grondige studie over Groen van Prinsterer als historicus.^ Deze zelfde
Smitskampp zou in 1949 meewerken aan een door christenhistorici samengestelde
bundel,, waarin Groens werk kritisch onder de loep werd genomen. Groen zou
bijvoorbeeldd onvoldoende oog hebben gehad voor andere dan ideële factoren in
dee geschiedenis terwijl ook het refereren aan Gods hand in de geschiedenis inmiddelss problematisch was geworden, al schrijft men vergoelijkend dat andere
historicii hierin veel verder gingen.69
Hett was met name L.J. Rogier (1894-1974) die afstand nam van het overgeleverdee katholieke geschiedbeeld. Met grote nadruk verwierp Rogier de term 'katholiekee emancipatie', waarmee tot dan toe de geschiedenis van het negentiendeeeuwsee katholicisme beschreven was.70 In zijn bekende handboek over de geschiedeniss van het negentiende- en twintigste-eeuwse katholicisme verving hij emancipatiee door een naar zijn mening minder beladen term: Katholieke herleving. Het
655 J.L. Gerards, boekbespreking van Nuyens' De Nederlandscbe Republiek gedurende het Twaalf-jarig Bestand,stand, in: Geschiedkundige Bladen 1 (1905) 141-149, aldaar 145.
666 Bornewasser, 'Geschiedbeoefening en katholieke geloofsovertuiging in verschuivend perspectief', 41.
677 E.O.G. Haitsma Muiier 6c A.E.M. Janssen, 'J-D.M. Cornelissen: leven en werk van een cultuurhistoricus',
in:: J.D.M. Cornelissen, De eendracht van het land. Cultuurhistorische studies over Nederland in de zestiende
enen zeventiende eeuw (Amsterdam 1987) 9-51.
688 H . Smitskamp, Groen van Prinsterer als historicus (Amsterdam 1940).
699 Groen's 'Ongeloof en revolutie'. Een bundel studiën (Wageningen 1949). Voor een kritische evaluatie van
dee protestantse geschiedtraditie zie Wim Berkelaar, 'Historici of evangeliebelijders? Het reveil van de protestantsee geschiedschrijving', in: Historisch nieuwsblad 5 (1996) nr. 4, 8-10. Zie ook: G. Harinck, 'Groen van
Prinsterer,, eenzaam historicus', in: H. Hagoort, Geloof en geschiedenis (Kampen 1996) 78-87.
700 Vergelijk Luykx, 'Consensus en conflict in de wetenschappelijke beeldvorming over het Nederlands katholicisme',, 49-50, Zie ook A.E.M. Janssen/Geschiedkundig credo in praktijk. Notities over de beoefening
vann de geschiedenis van het Nederlands katholicisme (inzonderheid te Nijmegen)', in: Archief voor de geschiedenisschiedenis van de katholieke kerk 29 (1987) 118-137, aldaar met name 129-134. Rogiers belang voor de twintigste-eeuwsee katholieke historiografie blijkt met name uit twee met zeer veel empathie geschreven artikelen
vann iemand die op een bepaalde manier zijn belangrijkste leerling genoemd kan worden: J.A. Bornewasser,
'Prof.dr.. L.J. Rogier (1894-1974)', in: P.A.M. Geurts & A.E.M. Janssen (redactie), Geschiedschrijving in
Nederland.Nederland. Deel I: Geschiedschrijvers (Den Haag 1981) 369-382. De verhouding tussen Rogiers nationalisme
enn zijn katholieke geloof wordt duidelijk geschetst in: J.A. Bornewasser, 'De katholieke historicus L.J. Rogier
(1894-1974)) en zijn "trouw aan het vaderland"', in: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek
levenleven m de Nederlanden 4 (1995) 241-253.
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boekk verscheen oorspronkelijk als gedenkboek, in 1953 ter herinnering aan het
herstell van de bisschoppelijke hiërarchie honderd jaar daarvoor.71
Inn de jaren vijftig en zestig ontketende Rogier een ware kruistocht tegen het
doorr hem als integralistisch gebrandmerkte benepen katholicisme van zijn tijd.
Rogierr schroomde niet om op a-historische wijze sommige van zijn negentiendeeeuwsee geloofsgenoten te betitelen als protofascisten. Het maakte hem niet overall geliefd. Rogier zette zich af tegen de zoete en probleemloze historiografie van
eenn voorgaande generatie. Een generatie die Nuyens had ingelijfd als één van de
grotee idolen van de katholieke emancipatie. Rogier veroordeelde de benepen en
bedomptee historiografie waarbinnen alles met de mantel der liefde werd bedekt.
Juistt deze bedompte achterkamertjessfeer wilde hij doorbreken.
Overigenss zou, ondanks het sloperswerk van Rogier en de zijnen, de 'voormannenhistoriografie'' nog lang het beeld van de katholieke geschiedschrijving bepalen.. Het was een traditie die begon met Görris' biografie over Nuyens en die tot
vèrr in de jaren vijftig zou worden voortgezet met lijvige boekwerken over Schaepman,, H.A. Poels en J.G. Ie Sage ten Broek.72 Het waren allemaal "heel dikke boeken"" waarover de Utrechtse historicus P. Geyl zich ooit in een bespreking voor
VrijVrij Nederland afvroeg, "kon het niet korter?" 73 Het is veelzeggend dat de meeste
vann de genoemde biografieën geschreven werden door priesters. Het genre zou
zijnn bekroning en tegelijk ook afsluiting krijgen met de lijvige boekwerken die
Gerardd Brom na zijn pensionering in de jaren vijftig schreef over achtereenvolgenss Cornelis Broere, J. A. Alberdingk Thijm (qua omvang is dit boek wat dunner
dann de andere werken) en, al aan het begin van de oorlog en het dikst van allemaal,
overr Alfons Ariëns.74 Het waren boeken geschreven vanuit een diepe bewondering,, waarin veel materiaal werd opgedolven waarmee de hedendaagse onderzoekerr nog steeds zijn voordeel kan doen, maar die toch eerst en vooral een apologetischh doel dienden.75

711 L.J. Rogier & N . de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 ('s-Gravenhage 1953).
Rogierr zou het boek later bewerken tot Katholieke herleving. Geschiedenis van katholiek Nederland sinds
18531853 ('s-Gravenhage 1956).
722 Jul. Persyn, Dr. Schaepman (Utrecht/Amsterdam/Antwerpen 1912-1916) twee delen; Jos. van Wely,
Schaepman.Schaepman. Levensverhaal (Bussum 1952); J. Witlox, Schaepman als staatsman (Amsterdam 1960) drie delen
J.. Colsen, Poels (Roermond/Maaseik 1955) en G. Gorris,/. G. Ie Sage ten Broek en de eerste faze van de emancipatiecipatie der katholieken (Amsterdam 1947/49) twee delen.
733 R Geyl, 'Katholieken van nu over katholieken van voorheen', herdrukt in Nederlandse figuren (Amster
dam/Antwerpenn 1960) deel I, 59-67, citaat op 59.
744 Gerard Brom, Cornelis Broere en de katholieke emancipatie (Utrecht/Antwerpen 1955); Gerard Brom,
AlberdingkAlberdingk Thijm (Utrecht/Antwerpen 1956); Gerard Brom, Alfons Ariëns (Amsterdam 1941) twee delen
Bromm schreef overigens ook, voor de oorlog al, een korte schets over Schaepman. Gerard Brom, Schaepman
(Haarlemm 1936).
755 Het biografisch genre is tot de dag van vandaag populair gebleven in katholieke kring, getuige bijvoorbeeldd een reeks van biografieën over enkele negentiende-eeuwse Nederlandse bisschoppen en de vuistdikke
biografiee van Michel van der Plas over Alberdingk Thijm. J.M. G\\sen, Joannes Augustinus Paredis 1795-1886
bisschopbisschop van Roermond en het Limburg van zijn tijd (Assen 1968); P.B.A. Melief, Joannes van Hooydonk.
ApostolischApostolisch administrator en vicaris van het vicariaat Breda, eerste bisschop van Breda 1827-1853-1867 (Til
burgg 1987); J.W.M. Peijnenburg,/o<ïH«« Zwijsen, bisschop 1794-1877 (Tilburg 1996); Michel van der Plas, Vaderder Thijm. Biografie van een koopman-schrijver (Baarn 1995). Een niet minder bewonderende biografie, waarinn ook N u y e n s voorkomt, is die van Harry M.G. Prick over Alberdingk Thijms zoon Lodewijk van Deyssel,
InIn de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890 (Amsterdam 1997).
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Dee mythe Thijm
Bromm en Rogier behoorden tot de eersten en belangrijksten die de klassieke emancipatoiree geschiedschrijving met kritiek beschouwden. Overigens is de Nijmeegsee hoogleraar Brom niet zo eenvoudig in een hokje te plaatsen. In zijn onverbloemdee taalgebruik doet hij soms denken aan Rogier, ook daar waar het gaat om
eenn kritische beschouwing van de eigen, katholieke traditie. Tegelijkertijd was
Bromm echter een apologeet van onversneden snit. n Brom was altijd aan het getuigen,, of het nu ging om de heerlijkheid van zijn geloof of over zijn idealen als geheelonthouder.. In velerlei opzicht was de zelfbewust optredende Gerard Brom
eenn wereldvreemde idealist, groot geworden in de cultuur van de jaren twintig van
(inn de woorden van Rogier) "frisse sport en vrije zomerkampen (...) stralend achterr zijn glas spuitwater en op sandalen reidanste op mandolinegetokkel".77 In al
zijnn boeken lag de katholieke apologie er dik bovenop, zeker ook in de hierboven
genoemdee biografieën over 'zijn' katholieke voormannen, die hij allen zeer bewonderde.. De apologetische strekking bleek nog het duidelijkst uit wat misschien
zijnn belangrijkste werk mag heten: Romantiek en katholicisme in Nederland. In
ditt tweedelige boekwerk bracht hij "de boodschap van een verrijzenis".78 Zijn beschrijvingg van de toenemende belangstelling voor de geschiedenis van de Middeleeuwenn aan het begin van de negentiende eeuw, viel niet toevallig samen met de
oplevingg van het katholicisme in diezelfde tijd. Hij zag deze nieuwe katholieke
ontplooiingg als een herleving van de gouden tijd van het katholicisme in de
Middeleeuwen,, een tijdvak waarmee de negentiende-eeuwse katholieken zich
volledigg identificeerden.
Rogier,, maar zeker ook Brom, blijken in hun kritische zucht niet minder apologetischh dan hun negentiende-eeuwse voorgangers. In zijn geschiedschrijving van de
Katholiekee Universiteit Nijmegen formuleerde Jan Brabers het als volgt: Rogiers
oeuvree "vormt een schoolvoorbeeld van verzuilde geschiedschrijving, maar dan wel
inn een specifieke variant: de kritische."79 In de op zich zelf respectabele strijd tegen
dee negatieve kanten van de verzuilde historiografie, waarbij zij overigens te maken
kregenn met felle oppositie, creëerden Rogier en Brom namelijk hun eigen mythischee beelden. Vooral de mythe die rondom de negentiende-eeuwse katholieke voormann J.A. Alberdingk Thijm werd gevormd, springt daarbij in het oog.80 Thijm werd
766 Vergelijk Luykx, 'Consensus en conflict in de weteschappelijke beeldvorming over het Nederlands katholicisme',, 48-49.
7777 L.J. Rogier, 'Herdenking van Gerard Brom. 17 april 1882-30 november 1959', in: L J . Rogier, Terugblik
enen uitzicht. Verspreide opstellen (Hilversum/Antwerpen 1965) deel II, 381-420, aldaar 392-393. Biografisch
overr Brom zie zijn door Jan Roes en Paul Luykx bezorgde autobiografie Een katholiek leven (Baarn 1987).
Naarr aanleiding hiervan schreef Peter Sierksma zijn 'Eenzaam in het land der letteren. Besprekingsartikel over
Gerardd Brom. Een katholiek leven', in: Leidschrift. Historisch tijdschrift 5 (1988) 105-114. Zie ook Paul Luykx,
'Verzuilingg en biografie. Gerard Brom tussen idealisme en werkelijkheid', in: Paul Luykx, Andere
katholieken.
OpstellenOpstellen over Nederlandse katholieken in de twintigste eeuw (Nijmegen 2000) 133-150.
788 Gerard Brom, Romantiek en katholicisme in Nederland (Groningen/Den Haag 1926) twee delen, deel I, xi.
799 Jan Brabers, Proeven van eigen cultuur. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998.
Deell:Deell: 1923-1960 (Nijmegen 1998)312.
800 Over de 'mythe Thijm' zie: J.A. Bornewasser, 'De oriënterende kracht van Alberdingk Thijm. Katholiekee cultuur in Nederland tussen identiteit en integratie', in: G.A.M. Beekelaar (redactie), Tussen isolement en assimilatie.similatie. Katholieken en het hedendaagse culturele klimaat (Baarn 1989) 11-30, met een kritiek van Willem
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daarinn gemaakt tot een legende, wiens invloed in het negentiende-eeuwse gedachtenlevenn bepaald overschat is.s' Deze mythe is daarom zo interessant omdat Nuyenss er het voornaamste slachtoffer van zou zijn.
Voorr Rogier was Thijm de erflater van een stroming waarin hij zichzelf thuis
voelde.. Hij zette zich in voor een vorm van 'open' of 'humanistisch' katholicisme
diee hij al bij Thijm meende te herkennen. Voor Brom en Rogier was Thijm een bewonderenswaardigee figuur en een verfijnde estheet bovendien. Hij was een kosmopoliett die zich niet opsloot in de bedompte achterkamertjes van de katholieke
cultuurr maar volop meedeed aan de Nederlandse nationale cultuur, op voet van
gelijkheidd met liberalen en protestanten tegelijk. Daarin wilden zij Thijm navolgen.. Thijm was een figuur om zich mee te identificeren. Nuyens daarentegen was
voorr hen niet veel meer dan een noeste werker. Als katholiek historicus in de negentiendee eeuw was Nuyens zeker de juiste man op de juiste plaats. Maar een man,
waaroverr Gerard Brom ooit schreef dat hij "levenslang zo'n natuurlike groei vertoondee als een knoestige knuppel",82 een man met veel esprit was hij blijkbaar niet.
Volgenss Brom was dit maar beter ook: "In zekere zin is 't een geluk geweest dat
Nuyenss weinig of geen ideeën bracht (...) Nodig was materiaal en nog eens materiaal,, massief genoeg om met de druk van een dommekracht de dwaling op te lichten."811 Zijn conclusie vatte hij samen in een scherp oordeel: "De arts uit de streek
wass een stoere, maar tamelijk logge figuur zonder humor of fantazie'V4 Rogier,
diee veel bewondering had voor Gerard Brom, was het hier volledig mee eens. Ook
zijnzijn conclusie was: "Fantasie en esprit moeten hem wel geheel vreemd zijn geweest".855 Naar Rogiers mening ontbeerde het de "boerse" Nuyens aan de "stijlvollee verfijning" die zijn kosmopolitische vriend Thijm wèl kenmerkte.
Hett beeld dat Brom en Rogier van Nuyens schetsten als van een plattelandsman
zonderr enig esprit, vindt voor een belangrijk deel zijn oorsprong in de schoot van
dee familie Thijm zelve. Het was Lodewijk van Deyssel, Thijms luidruchtige jongstee zoon Karel (1864-1952), die het beeld het eerst schetste in een uitgesponnen portrett van zijn vader. Het kostelijke portret is klassiek geworden. Hij publiceerde het
inn 1892, in het tijdschrift Nederland, op een tijdstip toen Nuyens nog leefde.86 Inte-

Frijhoff,, 'Thijm in zijn cultuur. Een reactie op de bijdrage van J.A. Bornewasser', 31-40. Frijhoff waarschuwt
voorr het ondoordacht voor een actueel karretje spannen van historische gestalten. Rogiers bewondering voor
Thijmm komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in zijn 'Alberdingk Thijm en de katholieke herleving', in: L.J. Rogier,, Terugblik en uitzicht. Verspreide opstellen (Hilversum/Antwerpen 1965) deel II, 251-274,
811 Vergelijk de opmerking van Geyl in een bespreking van Gerard Broms biografie over Thijm:
"Rechtstreekss heeft hij, zou ik zeggen, noch tot de emancipatie van de katholieken, noch tot hun culturele ontwaking,, veel bijgedragen. Maar wie zal hier het precieze aandeel schatten? Dat hij achterna, door de legende
diee zich van hem heeft ontwikkeld, een kracht blijft, is onbetwistbaar, en in de legende leeft ook de man zelf
voort."" P. Geyl, 'Alberdingk Thijm als katholieke held', herdrukt in: P Geyl, Nederlandse figuren (Amsterdam/Antwerpenn 1960) deel I, 75-80, citaat op 80. Voor een hedendaagse kritische uiteenzetting van Thijms betekeniss zie: P.A.M. Geurts e.a. (redactie), J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuïï
(Baarnn 1992).
822 Gerard Brom, Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland ('s-Gravenhagc 1930) 72.
833 Brom, Herleving van de wetenschap, 74.
844 Gerard Brom, Alberdingk Thijm (Utrecht/Antwerpen 1956) 204.
855 L.J. Rogier, Katholieke herleving. Geschiedenis van katholiek Nederland sinds 1853 ('s-Gravcnhage
1956).. Over Nuyens: 250-253.
866 Het boek is recentelijk nog herdrukt met een uitgebreide inleiding van H. Prick. Lodewijk van Deyssel,
DeDe wereld van mijn vader (Amsterdam/Brussel 1986), over Nuyens m.n. 159-168.
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ressantt in dit verband is dat hij Thijm portretteerde in oppositie tot Nuyens. Beide
katholiekee voormannen kenden elkaar goed. Nuyens kwam regelmatig over de vloer
bijj de Thijms, waardoor de kleine Karel hem persoonlijk leerde kennen.
Naarr Van Deyssels mening werd het contrast tussen Thijm en Nuyens in hun
beiderr uiterlijk weerspiegeld. Van Deyssel was een groot liefhebber van het verbindenn van fysieke uiterlijkheden met karakter, een in die tijd wel meer beoefende
hobby.. "In de bouw van Thijms grote schedel, in de blauwe glans van zijn ogen, in
dee blonde manen om zijn hoofd was 't alsof zijn idealisme naar buiten lichtte; in
hett donkerbruine kleine hoofd van Nuyens, met de staalkleurige ogen, de koppigee kin, de slimme neus, in heel het gelaat, dat nu en dan op een bokke- of koetsiersbaardjee rustte, door de barbier vergeten, en dan een saterachtige of
faunachtigee allure verkreeg, was de materialistische politicus terug te vinden."87
Hett beeld zou beklijven. Nuyens en Thijm zouden voortaan als eikaars tegenpolenn gedefinieerd worden: Alberdingk Thijm de "idealist" tegenover Nuyens de
"realist",, de verfijnde estheet tegenover de weinig fantasierijke en boerenslimme
plattelandsman.. Met dergelijke pakkende tegenstellingen wist Van Deyssel een
beeldd te vestigen waar niemand in de toekomst omheen kon. Dit had als gevolg dat
dee Westwoudse aesculaap altijd een boer zou blijven, met een immense werkkrachtt zeker, die geweldige bergen had verzet, maar waarmee geen enkele rechtgeaardee verfijnde geest zich kon identificeren. Met de ogenschijnlijk meer benepenn Nuyens, die overigens op veel punten verdraagzamer en opener was dan
Thijm,, identificeerde zich vrijwel niemand meer. Brom en Rogier moesten wel afstandd van hem nemen. Nuyens zou naar de marge van de katholieke overlevering
verdwijnen.. Hij voldeed niet aan het zelfbeeld dat een nieuwe generatie katholiekee historici van zichzelf wilde scheppen.
Inn zijn studie over Thijm en Nuyens wijst A.E.M. Janssen op een opvallend tanendee appreciatie van Rogier voor Nuyens, die in 1953 nog een tamelijk positief
oordeell geveld zou hebben."8 Maar ook Rogiers lofprijzing uit 1953 oogt al tamelijkk plichtmatig. Een gloed van verwantschap valt er in ieder geval niet in te ontdekken.. Voor Rogier is Nuyens nooit een grote persoonlijke inspiratiebron geweest.. Daarvoor was Nuyens toch te 'boers' geweest voor de kosmopoliet die Rogierr wilde zijn.
Overigenss dient te worden opgemerkt dat Brom een groter kenner was van het
werkk van Nuyens dan Rogier. Brom had bijvoorbeeld, als één van de weinigen, de
briefwisselingg Thijm-Nuyens doorgenomen. Hij citeerde er veelvuldig uit. Rogier
daarentegenn schreef in zijn overzichtswerk over het negentiende- en twintigsteeeuwsee Nederlandse katholicisme In vrijheid herboren weliswaar een vlotte
schetss over Nuyens, maar deze schets was niet vrij van slordigheden. Zo schrijft
hijj ten onrechte dat Nuyens de schrijver was van "een populaire historische roman".899 Dergelijke fouten wijzen op een gebrekkige vertrouwdheid met het werk
vann Nuyens. In het lemma dat hij over Nuyens schreef voor de tweede druk van

877
888
899

Van Deyssel, De wereld van mijn vader, 162-163.
Janssen, 'Thijm en Nuyens', 241-242.
Rogier, In vrijheid herboren, 286. Het is een fout die hij in zijn Katholieke herleving, 252, niet herstelde.
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dee Katholieke Encyclopaedic vergiste hij zich zelfs in Nuyens' sterfdatum. Of was
hett een drukfout? Aangegeven wordt in ieder geval 8 december 1899, terwijl het
18944 moet zijn.9C Natuurlijk had Rogier voor zijn magnum opus over de Geschiedenisdenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de zestiende en zeventiende
eeuweeuw Nuyens' Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten gelezen. Hij citeerde er
echterr nauwelijks uit en spreekt al direct in de eerste pagina's, zonder Nuyens'
naamm overigens in de eigenlijke tekst te noemen, over een "negentiende-eeuwse
auteur,, die in zijn belezenheid zeker kan gelden als representant van de oude
zienswijze"" die "een zeer gekleurde voorstelling" gaf, waartegen men "in de twintigstee eeuw nauwelijks meer in verzet [behoeft] te komen."91 Op een andere plek
maaktee Rogier zich vrolijk over Nuyens en Thijm als lieden die "hun eigen visie
opp de geschiedenis van de opstand als die van de zeventiende-eeuwse katholieken
plachtenn voor te stellen."92 In plaats van Nuyens' wetenschappelijke arbeid te roemen,, wees Rogier vooral op de vele tekortkomingen in het werk van Nuyens. Het
leestt als een streng vonnis: "inconsequente documentatie, enkele slordigheden en
blijkenn van ontoereikende kennis, ook natuurlijk apologetisch-katholieke postulatenn en polemische instelling".91
Alss vader van de katholieke geschiedschrijving kon Rogier Nuyens dus niet
meerr herdenken. Maar hoe dan wèl? Het is opvallend dat in diezelfde Katholieke
EncyclopaedicEncyclopaedic Rogier vooral het pionierswerk benadrukte dat Nuyens v
hadd "t.a.v. de Groot-Ned. Geschiedbeschouwing". In zijn In vrijheid herboren
zouu hij er uitgebreid op terugkomen. Dat was blijkbaar volgens Rogier de grote
betekeniss van Nuyens geweest: hij had de Groot-Nederlandse geschiedbeschouwingg van de Utrechtse historicus P. Geyl mee helpen voorbereiden. Nuyens
"schoott met zijn initiatief van een Groot-Nederlandse geschiedschrijving immers
allee faculteiten en bijna alle Noord- en Zuid-Nederlandse deskundigen, Robert
Fruinn inbegrepen, voorbij". Had Nuyens niet de geschiedenis van de hele Nederlandsee natie gegeven, dus inclusief Vlaanderen, Brabant en Henegouwen? Over
Nuyens'' invloed op Geyl schreef hij: "Het is geenszins nodig iets als een vaderen-zoonn relatie tussen Nuyens en Geyl te onderstellen om dit waar te maken".94
Geyll zelf schijnt overigens nauwelijks beïnvloed te zijn geweest door Nuyens. Hij
namm pas achteraf kennis van diens werk waarin hij natuurlijk wèl een zekere verwantschapp herkende. Geyl, die Nuyens "een van de merkwaardigste arbeiders van
dee katholieke herleving" noemde, zag hem zeker als iemand die "de weg" had
"aangeduid".. Voor het overige oordeelde Geyl nogal zuinigjes. Volgens Geyl
mistee de negentiende-eeuwse katholieke historicus toch "de vormkracht om te
verwezenlijkenn wat hem voorzweefde". Mogelijk klinkt in deze kritiek op Nuyenss nog iets door van het oordeel van P.J. Blok, Geyls hoogleraar in Leiden. Maar
900 L.J. Rogier, ' N u y e n s , Willem Jan Frans', in: De Katholieke Encyclopaedic (Amsterdam/Antwerpen 1953)
deell 18,916.
911 L.J. Rogier, Geschiedenis van het kathohasme in Noord-Nederland
in de 16e en 17e eeuw (Amsterdam
1945/47)) drie delen, aldaar eerste deel, 8. Slechts voor de geschiedenis van de beeldenstorm verwijst Rogier enigee malen naar Nuyens. Zie deel I, 199.
922 Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland
in de 16e en 17e eeuw, deel II, 706-707.
933 Rogier & De Rooy, In vrijheid herboren, 285.
944 Rogier & De Rooy, In vrijheid herboren, 285.
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Geylss kritiek ging verder dan dat. Nuyens had namelijk in zijn natieconceptie ook
nogg de Waalse gewesten willen insluiten en dat viel slecht bij Geyl. En dergelijke
natieconceptie,, die terugging op het oude Bourgondië, hield naar Geyls opvatting
tee weinig rekening met het grote belang van de taalfactor. Wat dat betreft zag Geyl
inn Thijm een groter "overtuigd en helderziend Groot-Nederlander".'^
Ookk voor Rogier lijkt Nuyens niet de doorslaggevende rol gespeeld te hebben
inn de ontwikkeling van zijn Groot-Nederlandse standpunt. In het hoofdstuk van
zijnn Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland waarin hij theorie en
methodiekk van zijn eigen protestantiseringsthese uiteenzette, verwees Rogier in
zijnn "begripsbepaling en probleemstelling" bijvoorbeeld slechts naar Geyl en niet
naarr Nuyens, terwijl hij toch had kunnen verwijzen naar Nuyens' regelmatige hamerenn op het bestaan van een grote middengroep in de zestiende-eeuwse samenleving,, die het oude voorvaderlijke geloof niet zomaar had willen afzweren.% Zijn
benadrukkenn van de rol van Nuyens als voorloper van het Groot-Nederlandse
standpuntt lijkt vooral een tactisch doel te hebben gediend, waarmee hij zijn eigen
positiee kon markeren. Hij kon daarmee afstand nemen van een al te eng-apologetischee duiding van Nuyens als vader van de katholieke geschiedschrijving, zoals
Gorriss nog had gedaan in de eerste druk van de Katholieke Encyclopaedic, die van
voorr de oorlog dateerde. In zijn lemma over Nuyens had Gorris onomwonden
gesteld:: "N. heeft school gemaakt, en aan zijn wetensch. arbeid, die voor zijn tijd
enn omstandigheden voortreffelijk was, hebben de Katholieken van thans, naast
hett werk van andere voormannen, hun vrijmaking te danken."97 Voor Rogier lag
ditt anders. Maar hoe 'vrijgemaakt' was Rogier werkelijk? Zijn ijveren voor de
Groot-Nederlandsee visie was misschien toch vooral een manier om aansluiting te
vindenn bij de liberale historici om zo zijn in essentie toch nog katholieke visie op
dee geschiedenis een schijn van wetenschappelijkheid te geven. Onderhuids zal gespeeldd hebben dat hij wilde laten zien dat katholieken wel degelijk serieus te nemenn waren in het 'nationale' wetenschappelijke debat en bepaald geen ouderwetsee apologeten meer waren, die als partijdige historici konden worden weggezet.
Nett als Nuyens voor hem, streefde Rogier naar erkenning door zijn liberaalagnostischee collega historici. In dat kader paste ook een verwijzing naar Nuyens,
alss voorloper van de Groot-Nederlandse gedachte. Het gaf Rogiers eigen standpuntt historische diepte en respectabiliteit.

955 Voor Geyls opvattingen over Nuyens en Thijm zie: P. Geyl, 'Opkomst en verval van het Noord-Nederlandss nationaliteitsbesef', in: P. Geyl, Kernproblemen van onze geschiedenis (Utrecht 1937) 1 -22, voor de citatenn aldaar met name 19-20. Overigens blijkt uit de briefwisseling Gerretson-Geyl dat Geyl Nuyens behandeldee op colleges voor candidaten. Zie Geyl aan Gerretson, 12 mei 1939, afgedrukt in: P. van Hees & G. Puchingerr (redactie), Briefwisseling Gerretson-Geyl. Deel III: 1935-1940 (Baarn 1980) 278.
966 Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland
in de 16e en 17e eeuw, deel I, 490. O p
Nuyens'' pionierswerk v o o r d e geschiedschrijving over de middengroepen wijst bijvoorbeeld J.J. Woltjer, 'Het
beeldd vergruisd?', in: Vaderlands verleden in veelvoud. 31 opstellen over de Nederlandse geschiedenis na 1500
(Denn Haag 1975) 172-181, aldaar 177.
977 G.C.W. Gorris, 'Nuyens, Willem Jan Frans', in: De Katholieke Encyclopaedic (Amsterdam 1937) deel 18,
726-727. .
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Wanneerr wij de hedendaagse katholieke historiografie tegenover de oude apologetischee richting plaatsen, dan treft vooral de kritische toon. Het is de voltooiing
vann een emancipatieproces dat was ingezet met Rogier en waarbij steeds meer afstandd werd genomen van de eigen wortels. Het is opvallend hoe kritisch de katholiekee historici zich uitlaten over de eigen geschiedtraditie en dan met name
overr Nuyens. A.E.M. Janssen schrijft bijvoorbeeld over Nuyens dat "de man met
eenn overhaaste, kunsteloze, ja slordige zeggingstrant weinig of geen ideeën"
bracht.. O p een andere plek schrijft hij dat Nuyens' historiebeschouwing "op de
keperr beschouwd, het formaat [heeft] van een medisch receptenblaadje".9* Volgenss zijn katholieke collega Bornewasser laten Nuyens' geschriften en correspondentiee "de indruk achter van gelovige verabsolutering" al schrijft hij dat Thijm en
Nuyenss wel degelijk oog hadden voor de "bedenkelijke kanten" van het negentiende-eeuwsee ultramontaniseringsproces.^
Inn het voetspoor van Rogier zien nog steeds veel historici van de huidige generatiee katholieken voor zichzelf vooral een ontmythologiserende taak weggelegd.
Mett grote nadruk wordt afstand genomen van al te vrome interpretaties van het
katholiekee verleden. Vooral het werk van J.R de Valk dient in dit verband genoemdd te worden. Hij schreef onder andere over de relatie tussen de Nederlandse
kerkprovinciee en Rome en over de heiligverklaring van de martelaren van Gorcum.10CC De eerder genoemde A.E.M. Janssen ontmythologiseerde op vergelijkbare
wijzee de vriendschap tussen Alberdingk Thijm en Nuyens.101 Terwijl het in de ouderee 'Roomse' geschiedschrijving bon ton was om te benadrukken dat de beide
emancipatorenn van het eerste uur schouder aan schouder streden voor hun nobelee doel maakt Janssen duidelijk dat er wel degelijk spanningen en onenigheden waren.. Men wil demonstreren dat de geschiedschrijving met behulp van een wierookvatt definitief uit de tijd is geraakt.
Tochh is hier een paradox. Het zijn en blijven vooral katholieken die zich met
Nuyenss hebben beziggehouden, hoe kritisch ook. Op zich is dit niet verrassend.
Opp vergelijkbare wijze wordt ook het liberale verleden met name door hedendaagsee geestverwanten onderzocht (Leiden en Groningen), beheren protestanten
hett protestantse erfgoed (de Vrije Universiteit in Amsterdam) en is Jan Romein
voorall aan de Universiteit van Amsterdam een favoriet onderzoeksthema. Vrou988 A.E.M. Janssen, 'Toewijding, vakkundigheid en bezieling. De beoefening van de geschiedenis van het
Nederlandss katholicisme in vogelvlucht', in: Marit Monteiro e.a. (redactie), De dynamiek van religie en cultuur.tuur. Geschiedenis van het Nederlands katholicisme (Kampen 1993) 302-320, aldaar 305.
999 Bornewasser, 'Geschiedbeoefening en katholieke geloofsovertuiging', 34.
1000 J.P. de Valk, 'Meer Hollands dan Paaps? De Nederlandse kerkprovincie en " R o m e " in de tweede helft
vann de negentiende eeuw', in: Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland 27 (1985) 140156;; J.P. de Valk, 'Van herder tot koning. H e t beeld van de paus bij de Nederlandse katholieken in de XlXe
eeuw',, in: Documentatieblad
na 1800 13(1990) 11-31; Hans de Valk, 'Nationale of pauselijke helden? De heiligverklaringg van de Martelaren van Gorcum in 1867', in: Trajecta 6 (1997) 139-155. In 1998 promoveerde De
Valkk op een bundeling van zijn belangrijkste artikelen: Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussensen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme, 1815-1940 (Nijmegen 1998).
1011 A.E.M. Janssen, 'Thijm en Nuyens: over een esthetisch en moreel beproefde vriendschap', in: P.A.M.
Geurtss e.a. (redactie),//!. Alberdingk Thijm 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw (Baarn 1992) 233263. .

22 Nuyens in de historiografie

87 7

wengeschiedeniss wordt vooral beoefend door feministisch geïnspireerde historicae,, zoals bijvoorbeeld het proefschrift van Maria Grever over Johanna Naber
duidelijkk maakt.102 Zoals gezegd, dit alles is niet verrassend. Iedere historicus
onderzoektt immers het verleden waar hij of zij zich het meest mee verwant voelt.
Ditt heeft echter als paradoxale gevolg dat de hedendaagse kritische geschiedenis
vann de geschiedschrijving nog steeds eerst en vooral 'verzuilde' geschiedschrijving
is.. De hagiografie werd vervangen door een soms al te kritische afrekening met het
eigenn verleden. De kritische generatie presenteerde in feite het spiegelbeeld van de
ultramontaansee verheerlijking en zat daarmee nog net zozeer gevangen in het
oudee beeld als de generatie waartegen zij zich zo afzette.103 Vandaar de soms al te
kritischee woorden die aan de voormalige katholieke voormannen worden gewijd,
enn waarvan Nuyens in wezen het slachtoffer is geworden. Illustratief voor deze
'moderne'' benadering, in het voetspoor van Rogier, is het werk van J.A. Bornewasserr (1924). Deze belangrijkste leerling van Rogier is op een bepaalde manier de
laatstee grote katholieke emancipatiehistoricus. In een reeks van kwalitatief hoogstaandee en scherpzinnige analytische essays heeft hij zich beziggehouden met de
katholiekee identiteit in de negentiende en twintigste eeuw. De stukken zijn geschrevenn vanuit een persoonlijk katholiek engagement, een betrokkenheid die geïmpregneerdd is door zijn eigen levensgeschiedenis als zoon van een katholieke
dorpsonderwijzer.. Bornewasser is altijd een 'katholieke jongen' gebleven. Hij is
gepoktt en gemazeld in een periode toen de verzuiling nog het belangrijkste kader
vormde.. Tegelijk maakte hij het proces van ontzuiling mee, waardoor hij als historicuss met empathie kon terugblikken op zijn eigen roots. Het Nederlandse emancipatiekatholicismee was zijn hoofdthema. Voor de buitenwacht stond Bornewasserr bekend als de belangrijkste katholieke historicus van zijn generatie, en werd
onderr die noemer meermalen gevraagd in besturen of voor artikelen en gedenkboekenn over de geschiedenis van het katholicisme.104 Hoe kritisch Bornewasser
ookk was over Nuyens, hij bleef hem zien als de vader van de katholieke geschiedschrijvingg waarvan hij zichzelf een onderdeel wist.123 In dat verband is ook opvallendd wat hij ooit over zijn leermeester Rogier schreef: "Als historicus van het
Nederlandss katholicisme werd Rogier de wetenschappelijk gecorrigeerde, verdieptee en van een reeks van nuanceringen voorziene Nuyens."106 Niet Gerard
Bromm was de laatste emancipatiehistoricus, zoals Rogier meende,107 het is Bornewasser. .

1022 Maria Grcvcr, Strijd tegen de stilte. Johanna Naber (1859-1941) en de vrouwenstem in geschiedenis (Hilversumm 1994).
1033 Peter Raedts in een interview met Frans Groot en Albert van der Zeijden, 'Afstandelijk en betrokken.
Dee emancipatie van katholieke historici', in: Historisch Nieuwsblad 3 (1994) nr. 4, 18-21, aldaar 19.
1044 Zie J.A. Bornewasser, Kerkelijk verleden in een wereldlijke context (Nijmegen 1989), met een biografischee schets van leven en werk door A.F. Manning. Zie ook interviews met hem door Frits Abrahams in NRCHandelsbladHandelsblad 16 december 1989 en Wim Berkelaar & Albert van der Zeijden,' "Het is een echt Rooms boek geworden".. J.A. Bornewasser over zijn geschiedenis van de KVP', in: Historisch Nieuwsblad 4 (1995) nr. 6, 6-8.
1055 J.A. Bornewasser, 'Geschiedbeoefening en katholieke geloofsovertuiging in verschuivend perspectief',
in:: B. Alfrink e.a., De identiteit van katholieke wetenschapsmensen (Baarn 1980) 42-68. Dit artikel is herdrukt
inn J.A. Bornewasser, Kerkelijk verleden in een wereldlijke context (Amsterdam 1989) 33-50.
1066 Bornewasser, 'Geschiedbeoefening en katholieke geloofsovertuiging in verschuivend perspectief', 54.
1077 Rogier, 'Herdenking van Gerard Brom', 416.
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Historicii van katholieke huize van een jongere generatie, zoals Willem Frijhoff,
Peterr Raedts en Peter Nissen, staan niet meer te boek als 'katholieke' historici. De
aanduidingg katholiek historicus is irrelevant geworden en verwijst alleen nog naar
eenn periode uit de geschiedenis toen de verzuiling nog hoogtij vierde of, sterker
nog,, voor een slechte of apologetische wijze van geschiedschrijving.'08 Aan dit
soortt 'katholieke' geschiedschrijving is inmiddels een einde gekomen omdat de
socio-religieuzee context is veranderd. In het beeld dat historici tegenwoordig van
zichzelff hebben past geen verwijzing meer naar Nuyens als negentiende-eeuwse
erflater.. Tegelijk is er een dilemma. Als Nuyens voor ons geen betekenis meer
heeft,, zal hij dan niet volledig uit de geschiedenis verdwijnen? Of is juist afstand
nodigg om op een meer onbevangen manier naar het verleden te kijken?
Nuu het belang van de verzuiling in de Nederlandse samenleving sterk is afgenomenn vermindert ook de aandacht ervoor in de Nederlandse historiografie. In een
recentt overzichtsartikel over de negentiende-eeuwse Nederlandse historiografie
ontbreektt Nuyens zelfs geheel.109 De plaats van Nuyens in de negentiende-eeuwsee Nederlandse geschiedschrijving is niet langer vanzelfsprekend. De nadruk ligt
tegenwoordigg op de infrastructurele aspecten van de Nederlandse geschiedschrijving,, een onderwerp dat ook internationaal zeer in de belangstelling staat en zich
daaromm bij uitstek leent voor vergelijkingen over de landsgrens heen.110
Ditt sluit aan bij een ontwikkeling in de geschiedenis van de geschiedschrijving
waarbijj ook bij een ander keurslijf vraagtekens worden geplaatst: de strikt nationalistischee geschiedinterpretatie van het historiografisch verleden. De geschiedeniss van de geschiedschrijving was niet alleen verzuild maar ook genationaliseerd.
Alleenn binnen dit kader kreeg Nuyens betekenis: centraal stond welke bijdrage hij
leverdee aan de nationale geschiedschrijving.
Illustratieff is het werk van P.B.M. Blaas, kenner bij uitstek van de Nederlandse
historiografie.. De belangrijkste historiograaf van zijn generatie, die Blaas (geborenn in 1939) zonder enige twijfel was, legde zijn visie op de negentiende- en twintigste-eeuwsee Nederlandse geschiedschrijving vast in een twintigtal belangrijke
artikelen.. Bij zijn afscheid werden deze artikelen in twee bundels tezamen gebracht.'"" Blaas studeerde in Amsterdam maar zijn geschiedschrijving is in de lijn

1088 Frans Groot & Albert van der Zeijden, 'D e emancipatie van katholieke historici'.
1099 I J - H . Worst, 'Tussen literatuur en wetenschap. Negentiende-eeuwse historiografie in Nederland', in: De
NegentiendeNegentiende Eeuw 13 (1989) 5-22.
1100 Zie bijvoorbeeld Jo Tollebeek, 'De machinerie van de geschiedenis. De uitbouw van een historische
infrastructuurr in Nederland en België', in: J. Tollebeek, De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving in
NederlandNederland en België (Amsterdam 1994) 17-35. In Nederland is het vooral Pirn den Boer die de vergelijkende
historiografiee beoefent. Zie bijvoorbeeld P. den Boer, 'Miracle francais et retard néerlandais : quelques jalons
pourr une historiographie comparée', in : L'histoire et ses methodes (Lille 1982) 89-109; dez., 'Facultaire verkaveling,, staatsonthouding en wetenschapsvernieuwing. Drie aspecten van de geschiedbeoefening in Nederland
rondd 1900 vergeleken met Frankrijk', in: E. Jonker & M. van Rossem (redactie), Geschiedenis en cultuur. Achttientien opstellen ('s-Gravenhage 1990) 11-17; dez., 'Deux aspects de 1'historiographie aux Pays Bas et en France
verss 1900: Ie röle des facultés de théologie et la non intervention de 1'Etat', in: Rivista diStoria della storiografiafia moderna 16 (1995) 117-126; dez., 'Vergleichende Historiographiegeschichte - einige Beobachtungen insbesonderee zur Professionalisierung in Frankreich und Deutschland', in: Matthias Middell e.a. (redactie),
HistorischeHistorische Institute im internationalen Vergleich (Leipzig 2001) 135-147.
1111 P.B.M. Blaas, Geschiedenis en nostalgie. De historiografie van een kleine natie met een groot verteden.
VerspreideVerspreide historiografische opstellen (Hilversum 2000) en P.B.M. Blaas, De burgerlijke eeuw. Over eeuwwen
den,den, liberale burgerij en geschiedschrijving (Hilversum 2000). Voor een kritische appreciatie van het werk van
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vann de Leidse school van Fruin. Het hoofdonderwerp van Blaas was de ontwikkelingg van de nationale geschiedschrijving in de negentiende en twintigste eeuw,
beschouwdd vanuit het perspectief van de zich ontplooiende Nederlandse natiestaat.. In zijn studies kiest Blaas steeds voor het nationale perspectief. Bij nadere
beschouwingg blijken in Blaas' geschriften vooral de grote liberale geschiedschrijverss te domineren: Robert Fruin, PJ. Blok, H. Colenbrander, G.W. Kernkamp en
Pieterr Geyl. Klassiek is Blaas' opstel over Fruin en Bloks nationale geschiedschrijving,, die hij in navolging van J.W. Smit karakteriseerde als nationaal-conciliantee geschiedschrijving.112 In het stuk, dat als titel meekreeg 'De prikkelbaarheid
vann een kleine natie met een groot verleden' beschreef Blaas hoe in de negentiendee eeuw de geschiedenis van de roemrijke zestiende en zeventiende eeuw gebruikt
werdd om de na 1830 door de Belgische afscheiding in een identiteitscrisis belanddee Nederlandse natie weer enig zelfrespect bij te brengen."3 Daarbij was het nodig
datt oude partijtegenstellingen overwonnen werden en dat ook de confessionelen
(katholiekk én antirevolutionair) zich thuis konden voelen in de nieuw gecreëerde
Nederlandsee natie.
Inn feite schreef Blaas, net zoals zijn grote negentiende-eeuwse voorvaders, nationalee conciliante geschiedschrijving. Een conciliante geschiedschrijving waarbij
dee andere levensbeschouwelijke stromingen lijken op te lossen in een zogenaamd
bovenn de partijen staande liberale richting, de enige richting die, in liberale ogen
althans,, met recht nationaal mocht heten. In die zin bleef Blaas nog gevangen in
hett Fruiniaanse geschiedbeeld. Confessionele historici nemen in de artikelen van
Blaass slechts een ondergeschikte positie in, een voetnoot bij de in feite liberale geschiedtraditie.. In één van zijn artikelen constateerde Blaas met enige verbazing dat
"Groenss theologische raamwerk" in de negentiende eeuw meer aansloeg "dan wij
onss nu kunnen voorstellen".114 De theologie was blijkbaar meer doorslaggevend
dann Blaas, toch van huis uit katholiek en seminarieleerling, zich kon voorstellen.
Inn een ander artikel noemt Blaas de verzuilde emancipatiehistoriografie van begin
twintigstee eeuw "apologetisch van toon", wat zeker waar is. Maar zijn toevoeging
datt de katholieken "minder in staat waren tot een ironiserend afstand nemen van
datgenee wat zij als haar eigen erfgoed beschouwde" toont toch te weinig begrip
Blaass zie mijn bespreking van deze bundels in het Historisch Nieuwsblad: Albert van der Zeijdcn, 'Een noeste
hovenier',, in: Historisch Nieuwsblad (september 2000) 54-55.
1122 De term conciliantie werd aanvankelijk vooral gebruikt binnen de context van het overwinnen van de
oudee partijtegenstclling tussen Prins- en staatsgezind die de Republiek zo lang gekenmerkt had. In zijn Fruin
enen de partijen tijdens de Republiek, 71 stelt Smit overigens dat de conciliante richting "meer een malaise-verschijnsell dan een bewust revisionistische houding" was. In een studie over Johannes van Vloten zou de
Utrechtsee historiograaf C. Offringa een wat meer positieve interpretatie geven die ook door Blaas zou worden
nagevolgd.. C. Offringa, 'De wijsgerige geschiedkunde van Johannes van Vloten: Aufklarung en liberalisme',
in:: J.A.L. Lancéc (redactie), Mythe & Werkelijkheid. Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening
(16001900)1900) (Utrecht 1979) 200-249, aldaar met name 225-230. Het was een zoeken naar consensus o n d e r d e vleugels
vann de nieuwe constitutionele monarchie die zozeer verpersoonlijkt werd in het Huis van Oranje.
1133 P.B.M. Blaas, 'De prikkelbaarheid van een kleine natie met een groot verleden: Fruins en Bloks nationalee geschiedschrijving', is herdrukt in Blaas, Geschiedenis en nostalgie, 15-41. Blaas ontleende de 'prikkelbaarheid'' aan G.W. Kernkamp die het op zijn beurt weer over had genomen van de Duitse historicus Lamprecht
('Reizsamkeit').. Meer in het algemeen over de 'conciliantie-historiografie nieuwe stijl' zie Tollebeck, De toga
vanvan Fruin, 33-41.
1144 P.B.M. Blaas, 'De Gouden Eeuw: overleefd en herleefd. Kanttekeningen bij het beeldvormingsproces in
dee negentiende eeuw', opgenomen in Blaas, Geschiedenis en nostalgie, 42-60, citaat op 50.
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voorr de historische context en te veel vertrouwen in de liberale traditie.115 Ook het
overigenss uiterst waardevolle historiografische werk van Blaas zelf bleef in de ban
vann verzuilde én nationalistische kaders. Daarmee gaat op wat Blaas heeft geschrevenn over de Nederlandse geschiedschrijving in het algemeen.116

Nuyenss in Europees perspectief:
dee dynamiek van het negentiende-eeuwse katholicisme
Nuyenss is tot nu toe vooral vanuit een verzuild en een nationaal kader beschouwd.. Het heeft ertoe geleid dat de aandacht altijd geconcentreerd is geweest
opp zijn studies over de Nederlandse geschiedenis: Nuyens' werken die het best in
dee nationale traditie konden worden ingepast. Zijn hoofdwerk, waarmee hij zich
nationalee erkenning verwierf, ging over hèt hete hangijzer van de Nederlandse geschiedenis:: de Nederlandse Opstand. Dat was voor de Nederlandse historici een
onderwerpp dat er toe deed, dat was een onderwerp dat emoties opriep. Maar Nuyenss schreef veel meer. Hij was van vele markten thuis. Contemporanist én specialistt van de Opstand, kerkhistoricus én politiek historicus, nationaal én internationaall georiënteerd. Nuyens begon zijn carrière met een beschavingsgeschiedenis
vann Europa en schreef vervolgens veel over de brandend actuele Romeinse
Kwestie,, die de paus bijna zijn tiara had gekost en de teloorgang van de Kerkelijkee Staat tot gevolg had. Nuyens was er diep van onder de indruk. Over Pius IX
schreeff hij een tweedelige monografie. Deze geschiedschrijving oversteeg de enge
nationalee kaders. Voor katholieken is kerkgeschiedenis vanzelfsprekend universele,, bovennationale geschiedenis - met de paus als stralend middelpunt. Nuyens
liett zich leiden door actuele politieke kwesties, die voor hem als katholiek per definitiee Europese kwesties waren. Zijn contemporaine belangstelling blijkt ook uit
zijnn Geschiedenis van het Nederlandsche volk, van 1815 tot op onze dagen
(Amsterdamm 1883/86). Dat Nuyens eerst en vooral een contemporain historicus
was,, maakte hem tot een ongewone verschijning in het historische gilde van zijn
tijd."7 7
Nuyens'' brede internationale oriëntatie is tevens te zien in zijn artikelenreeks
overr de Franse Revolutie, waaraan Blaas refereerde ter gelegenheid van de herdenkingg van de bicentenaire.118 Nuyens was één van de weinige Nederlandse
historicii die zich met dit onderwerp bezighield. Terwijl dit - zeker in katholieke
kringg — bepaald gevoelig lag probeerde Nuyens te komen tot een genuanceerde
plaatsbepaling.. Dat hij hierin, naar de mening van een hedendaags historicus als
Blaas,, niet helemaal slaagde is Nuyens nauwelijks aan te rekenen.
1155 Blaas, Geschiedenis en nostalgie, 190.
1166 RB.M. Blaas, 'Nederlandse geschiedschrijving na 1945', in: W.W. Mijnhardt, Kantelend
geschiedbeeld.
NederlandseNederlandse historiografie sinds 1945 (Utrecht/Antwerpen 1983) 9-47.
1177 Hierop wijzen ook J. Ramakers & H . Righart, ' H e t katholicisme', in: P. Luykx & N . Bootsma (redactie),
DeDe laatste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in de 20e eewiv (Utrecht 1987) 99-134, over Nuyens: 100103. .
1188 P.B.M. Blaas, 'Nederland en de Franse Revolutie. Een curieuze lacune in de historiografie?', in: BMGN
1044 (1989) 554-578, over Nuyens: 569-571.
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Dee Franse Revolutie was een diep ingrijpende gebeurtenis, met verstrekkende
gevolgen.. In Nederland bracht de revolutie katholieken de felbegeerde gelijkberechtiging.. Maar vanwege de seculariserende tendenties waar de revolutie óók
voorr stond, konden de katholieken niet anders dan ambivalent staan tegenover de
erfeniss ervan. Dit klinkt door in Nuyens' oordeel over het liberalisme. Nuyens'
denkenn over kerk en staat, liberalisme en moderniteit en vervolgens over het in
zijnn tijd snel aan kracht winnende ultramontanisme kreeg vorm binnen een breed,
Europeess kader en is dus niet geïsoleerd, vanuit een genationaliseerde gezichtshoek,, te begrijpen. Nuyens oriënteerde zich op invloedrijke Franse denkers als De
Montalembert,, Dupanloup en Lacordaire, die allen de liberaal-katholieke richting
warenn toegedaan.119 In de jaren zestig bezocht hij de bekende katholiekendagen in
Mechelen,, waar ondermeer Montalembert het woord voerde. Minstens zo belangrijkk voor Nuyens was het werk van de Catalaanse apologeet Jaime Balmes
(1810-1848),, die ineen invloedrijke studie het belang van het christendom voorde
Europesee beschaving had uiteengezet. Balmes werd zo de voornaamste ideoloog
vann de "christelijke beschaving"120, een concept dat Nuyens zou overnemen in zijn
HetHet katholicismus, in betrekking met de beschaving van Europa.
Inn oudere studies, zoals bijvoorbeeld van de Belgische historicus Lamberts,
wordtt het ultramontane katholicisme van de negentiende eeuw meestal gekarakteriseerdd als een conservatieve en traditionalistische, anti-liberale stroming.121 Men
verwijstt daarbij veelvuldig naar de laatste stelling van de Syllabus errorum, waarinn staat dat de katholieken zich nooit "met den vooruitgang, met het liberalismus
enn met de nieuwe beschaving [zullen] verzoenen en tot een vergelijk overgaan".'22
Progressievee katholieken als Lamberts zien in het negentiende-eeuwse ultramontanismee een voorloper van het naar hun mening conservatieve beleid van Paulus
VII (1963-1978), een beleid waartegen zij zich altijd verzet hebben.
Dee ultramontane katholieken waren natuurlijk niet modern in de zin dat ze de
democratiee omarmden of dat ze aansloten bij de wetenschappelijke inzichten van
hett darwinisme of de moderne bijbelkritiek. Maar het Europees katholicisme
wass zeker wèl modern in de enorme dynamiek die het vertoonde in de tweede
helftt van de negentiende eeuw. Door gebruikmaking van alle ter beschikking
staandee moderne massacommunicatiemiddelen zou het katholicisme tot een
waree volksgodsdienst uitgroeien. In die zin was er niet zozeer sprake van een gevechtt tegen de moderniteit als wel van een gevecht om de moderniteit, die gevoerdd werd met alle moderne middelen. Liberalen zijn niet per definitie modern
enn katholieken vertegenwoordigen niet automatisch de reactie binnen een on-

1199 Over het Franse religieuze denken in de negentiende eeuw zie bijvoorbeeld Bernard Reardon, Liberalismlism and tradition. Aspects of catholic thought in nineteenth-century France (Cambridge 1975).
1200 Hierover zie: Jacques Gadille, 'Le concept de civilisation chrétienne dans la pensee romantique', in: JeanRenéé Derre e.a. (redactie), Civilisation chrétienne. Approche d'une ideologie XVIIIe-XXe
siècle (Parijs 1975)
183-209. .
1211 Emiel Lamberts, 'Het ultramontanisme in België 1830-1914', in: E. Lamberts, De kruistocht tegen het liberalisme.beralisme. Facetten van het ultramontanisme in België in de 19e eeuw (Leuven 1984) 38-63, aldaar 38.
1222 Encykliek van zijne heiligheid Pms IX, van 8 December 1864, waaraan zijn toegevoegd de 80 veroordeeldedeelde stellingen over godgeleerdheid, wijsbegeerte, staat- en zedekunde (Amsterdam 1865) 42. Vergelijk J.A.
Bornewasser,, Katholieke kerk en restauratie (Tilburg 1989).
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veranderlijkee en onvermijdelijke loop van de geschiedenis richting 'vooruitgang'.. Over de invulling van wat precies modern is, is voortdurend een politieke
strijdd gaande.'23
Dee dynamiek van het negentiende-eeuwse katholicisme blijkt ondermeer uit de
ingrijpendee vernieuwing van het devotionele leven waarvoor de kerk steeds meer
mensenn aan zich wist te binden. Nieuwe devoties komen op, waarbij de Mariaverschijningenn zeker niet het minst belangrijk waren.124 Iets dergelijks geldt voor de
geweldigg aan populariteit winnende devotie rondom het Heilig Hart van
Christus.. In de Nederlandse situatie is het opvallend dat de devotionalisering zich
voorall richtte op de herleving van oude, historische bedevaartsoorden en dat hier
bijvoorbeeldd veel minder sprake was van de creatie van echt nieuwe bedevaartsoorden,, bijvoorbeeld naar aanleiding van een Mariaverschijning.125 De katholiekenn in het 'protestantse' Nederland zochten blijkbaar naar een worteling in het
middeleeuwsee 'katholieke' verleden. De op deze wijze gerevitaliseerde bedevaartsoordenn werden in toenemende mate al dan niet in groepsverband bezocht.
Snell groeiende broederschappen gaven stevige impulsen aan een verdieping van
hett devotionele leven. Hoe succesvol de devotionaliseringsoperatie was blijkt
ondermeerr uit het gestaag groeiende aantal religieuze voorwerpen in de huizen
vann brede lagen van de bevolking zoals stolpbeelden van Maria, Christus of anderee heiligen.126 Er kwam een aanzienlijke markt voor machinaal vervaardigde devotionalia. .
Dee devotionalisering kreeg een belangrijke plaats in de creatie van een nieuwe
katholiekee identiteit. Vooral in de snel aan kracht winnende processiecultuur kon
hett katholieke volk laten zien wie zij was. Ook door de protestants-christelijken
werdd dit zo gevoeld, die in de steeds uitbundiger wordende katholieke processies
eenn uitdaging zagen van de protestantse Nederlandse natie. De katholiek Neder-

1233 Sociale wetenschappers als Siep Stuurman en Staf Hellemans pleiten daarom voor een open en dynamischee benadering van het concept moderniteit. Zie bijvoorbeeld: Staf Hellemans, Strijd om de moderniteit. Socialeciale bewegingen en verzuiling in Europa sinds 1800 (Leuven 1990). Zie ook: S. Hellemans, Pleidooi voor een
internationaleinternationale en tegen een provincialistische benadering van verzuiling (Leuven 1990). Er wordt de laatst
renn veel geschreven over moderniseringsprocessen in de negentiende eeuw, in enkele van deze studies speelt
ookk Nuyen s een (bescheiden) rol. Zie bijvoorbeeld Jo Tollebeek,' " O m d a t de doden in ons leven". Belgische
enn Nederlandse katholieke historici en de perceptie van maatschappelijke vernieuwing', in: J. Tollebeek, De
ijkmeesters.ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving in Nederland en België (Amsterdam 1994) 157-178, ov
Nuyens:: 158-165. Dit artikel is ook afgedrukt in de meer in het algemeen aan de problematiek gewijde bundel
vann D i r k j a n Wolffram (redactie), Om het christelijk karakter der natie. Confessionelen en de modernisering
vanvan de maatschappij (Amsterdam 1994). Zie ook Frans Ruiter & Wilbert Smulders, Literatuur en moderniteit
inin Nederland 1840-1990 (Amsterdam/Antwerpen 1996) 83-91, waarin Nuyens en Schaepman worden opgevoerdd als representanten van het snel om zich heen grijpende ultramontanisme.
1244 Over negentiende-eeuwse devotionaliseringsprocessen schreef Jonathan Sperber een pionierende studie:
PopularPopular Catholicism in nineteenth-century
Germany (Princeton 1984).
1255 Hierover zie: P.J. Margry, Teedere quaesties: religieuze rituelen in conflict. Confrontaties tussen katholiekenlieken en protestanten rond de processiecultuur in negentiende-eeuws Nederland (Hilversum 2000) 384-385.
1266 Vergelijk P. Dirkse, 'Hier woonden katholieken', in: Vroomheid per dozijn (Tentoonstellingscatalogus
Rijksmuseumm Het Catharijneconvent, Utrecht 1982) 47-55. Zie ook Peter Nissen, '"Zoals in het huisje van
Nazareth..."" Over devoties en rituelen in de kring van het gezin en de religieuze aankleding van het woonhuis',
in:: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholieke leven in de Nederlanden 4 (1995) 141-157, aldaarr m.n. 147-150. Jos Leenders heeft het katholieke devotionaliseringsproces vergeleken met het in dezelfde
tijdd plaatsvindend devotionaliseringsproces in protestantse, bevindelijke kring. Jos Leenders, 'Over Roomse
enn protestantse heiligen. Een lacune in de verzuilingsliteratuur', in: J.C.H. Blom (redactie), De verzuiling
voorbij.voorbij. Godsdienst, stand en natie in de lange negentiende eeuw (Amsterdam 2000) 46-78.
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landsee processiecultuur werd zo één van de strijdvelden waarop het debat over de
Nederlandsee natie werd uitgevochten.127
Maarr niet alleen de processiecultuur was een strijdveld. Ook in intellectueel opzichtt roerden de katholieken zich. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de stichting van diversee katholieke tijdschriften zoals De Katholiek, Thijms Dietsche Warande en
Nuyens'' eigen algemeen-culturele tijdschrift De/Onze Wachter. Voor een groter
publiekk was er de veel gelezen Katholieke Illustratie. Tenslotte waren er de historicii die een belangrijke taak kregen binnen de katholieke ontplooiing. Ook hier
hebbenn wij weer te maken met een Europees verschijnsel, dat niet beperkt is tot
Nuyenss en Nederland alleen. Met Nuyens vergelijkbare historici met vergelijkbaree doelstellingen zijn ook in andere hoeken van de Europese geschiedschrijving
aann te wijzen. Nuyens maakte deel uit van een bredere katholieke opleving, die
zichh bijvoorbeeld ook in de Engelse en Duitse geschiedschrijving voordeed. In
Engelandd bijvoorbeeld schreef John Lingard (1771-1851) zijn populaire History
ofof England, dat verscheen in acht delen tussen 1819 en 1830. De serie had groot
success en beleefde hoge oplagen, niet toevallig op een moment dat de Katholieke
(Ierse!)) Kwestie in Engeland hoog op de politieke agenda stond. Was Lingard nog
eenn generatie ouder dan Nuyens, in Duitsland trof hij een generatiegenoot: Johanness Janssen (1829-1891) wiens geboorte- en sterfjaar niet zo veel van die van
Nuyenss verschilden.128 Janssen werd beroemd met zijn Geschichte des deutschen
VolkesVolkes seit dem Ausgang des Mittelalters. Het verscheen in acht delen tussen 1876
enn 1888. Alle drie de katholieke historici schreven geschiedenis met een apologetischh doel: ze wilden het protestantse beeld van het verleden corrigeren door het
tee zuiveren van antikatholieke vooroordelen.
Nuyenss voelde zich in hoge mate verwant met priester-historicus John Lingard.
Inn zijn beschavingsgeschiedenis van Europa, in het hoofdstuk over Engeland in de
zestiendee en zeventiende eeuw, noemt Nuyens hem zelfs één van zijn belangrijkstee inspiratiebronnen. Nuyens citeerde zijn werk overigens uit een Franse vertaling,, de lingua franca van die tijd. Tot op zekere hoogte is Lingards rol in Engelandd te vergelijken met die van Nuyens in Nederland.124 Lingard gaf de Engelse katholiekenn een nieuw zelfbewustzijn. Zijn History of England zou vele malen her1277 Hiervoor zie het belangwekkende proefschrift van Peter Jan Margry, Teedere quaesties: religieuze rituelenlen in conflict. Over de processies als instrument van katholieke identiteitsvorming zie aldaar met name 387391,, in welk kader ook de protestantse reacties behandeld worden. Over de instrumentalisering van rituelen in
hett proces van identiteitsvorming zie ook Peter Nissen, 'Confessionele identiteit en regionale eigenheid. De
pastoralee instrumentalisering van regionale tradities in de vormgeving van religieuze beleving', in: C. van der
Borgtt e.a. (redactie), Constructie van bet eigene. Culturele vormen van regionale identiteit in Nederland
(Amsterdamm 1996) 155-172. Nissen heeft het oog vooral gericht op katholieke religie en regionale identiteit
(hett 'katholieke' Limburg en het 'katholieke' Brabant), maar zijn benaderingswijze is ook heel goed toepasbaarr op het nationale niveau.
1288 Een vergelijking tussen Nuyens en Janssen maakte reeds de jong gestorven katholieke historicus Henri
vann der Velden, 'De beoefening der geschiedenis onder de Nederlandsche katholieken - verleden en toekomst',
in:: Het Katholiek Nederland. Ter blijde herinnering aan het eerste eeuwfeest onzer nationale
onafhankelijkheidheid (Nijmegen 1913) deel II, 171-193, aldaar 171-172. Over Janssen zie: Bernd Mütter, 'Janssen, Johannes', in:
L.. Boia (redactie), Great historians of the modern age (New York cnz. 1991) 286-287 en Kaspar Elm, 'Johanness Janssen. Der Geschichtsschreiber des deutschen Volkes, seiner Kultur und Frömmigkeit (1829-1891)', in:
fahres-fahres- und Tagungsbericht der Görres Gesellschaft (1991) 88-101.
1299 Over Lingard en zijn rol in de katholieke ontplooiing zie: Sheridan Gilley, 'John Lingard and the catholicc revival', in: Studies in church history 14 (1977) 313-327.
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druktt worden en in een verkorte vorm op Engelse katholieke scholen gebruikt
worden.. Net als in Nederland vormden de katholieken in Engeland een minderheidsgroepp die in feite uit de nationale geschiedenis was weggeschreven. Net als in
Nederlandd streefden de katholieken naar culturele emancipatie. Net als in Nederlandd werd de bisschoppelijke hiërarchie, ongeveer in dezelfde tijd hersteld. Net als
inn Nederland had ook de geschiedschrijving een belangrijke functie in dit emancipatieproces.. Een belangrijke overeenkomst tussen Lingard en Nuyens is nog hun
beiderr liberale temperament. Beiden keken in hun zoektocht naar bondgenoten
naarr het meer verlichte deel van hun natie, dat hen zou kunnen helpen in hun strevenn naar religieuze tolerantie. In dit verband is Lingard wel eens een gematigde
whigg genoemd.13= Hun beider 'onpartijdige' geschiedschrijving paste precies bij de
inhoudd van hun politieke boodschap, waarin op gematigdheid werd aangedrongen.. Nuyens prees Lingard vanwege diens waarheidlievend- en bezadigdheid,131
kwaliteitenn die hij ook zelf wilde nastreven. Nuyens beschouwde Lingard als een
scherpzinnigg en nauwkeurig geschiedschrijver, die alles wat hij schreef ook bewijzenn kon.132 Zowel Nuyens als Lingard stamden van vóór het tijdvak van het antiliberalee ultramontanisme, dat later in de eeuw het katholieke gedachtegoed zou
gaann domineren. In Engeland zou het gematigde katholieke temperament pas een
radicalee draai maken met de kwestie van de Ierse katholieken. In dit verband is het
goedd om erop te wijzen dat het eerste deel van Lingards History of England al in
18199 verscheen. Heel opvallend is overigens dat de tweede druk van Lingards
HistoryHistory of England, de tiendelige editie uit de jaren 1854-1855, een veel offensie
verr katholiek karakter had. Dit kwam met name door de toevoeging van veel sprekendee illustraties, die aan duidelijkheid niet te wensen overlieten. Zoals bijvoorbeeldd enkele afbeeldingen van Mary, Queen of Scots, die werd afgebeeld als katholiekee heilige, onthoofd vanwege haar katholieke geloof.131 Het is een teken dat
ookk in Engeland de katholieken zich steeds offensiever en zelfbewuster gingen gedragen. .
Naastt veel overeenkomsten waren er natuurlijk ook veel verschillen tussen
Nederlandd en Engeland. De kwestie van de grote groep Ierse katholieken is al genoemd.. Behalve de Ierse kwestie was in Engeland in intellectueel opzicht de in-

1300 Gillcy, 'John Lingard and the catholic revival', 315.
1311 Nuvens, Het katholicismus, deel 2, 69.
1322 Nuyens, Het katbolicismus, deel 2, 88. Dit positieve oordcel over Lingard wordt niet door iedereen meer
gedeeld.. Historiograaf John Kenyon is bijvoorbeeld zeer negatief wanneer hij stelt Lingard niet is vrij te pleitenn van achterbaksheid. John Kenyon, The history men. The historical profession in England since the Renaissancesance (Londen 1983) 86: "His approach is not to be admired, and there is something repugnant in his willingnesss initially to pander to Protestant prejudice, then alter his work in subsequent editions, when the 'enemy'
wass off his guard." In een recente publicatie slaat Edwin Jones enigszins door naar de andere kant. Jones ziet
Lingardd als de vader van de moderne Engelse historiografie, die door zijn onpartijdigheid het 'officiële' en 'valse'' beeld van de Engelse geschiedenis wist te doorbreken. Edwin Jones, The English nation. The great myth
(Phoenixx Mill 1998), met name het hoofdstuk 'John Lingard and the birth of modern historiography in England',, 168-217. Dit hoofdstuk gaat overigens terug op een veel oudere thesis die de inmiddels gepensioneerde
hoofdonderwijzerr Jones in 1956 voorde Universiteit van Wales verdedigde.
1333 Het is Rosemary Mitchell die hier in een recente publicatie op heeft gewezen: Rosemary Mitchell, Picturingturing the past. English history in text and image 1830-1870 (Oxford 2000). Over Lingard zie haar hoofdstuk
'Johnn Lingard's History of England: a catholic history', 170-201, waarin ze uitvoerig stilstaat bij de gewijzigde
editiee van 1854-1855.
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vloedrijkee Oxfordbeweging van groot belang. Deze beweging binnen de Anglicaansee kerk had duidelijk katholiserende tendensen. Vanuit deze groep zouden
velenn zich bekeren tot het katholicisme, de latere kardinalen Manning en Newmann voorop. Het maakte ook dat de Engelse katholieken een minder homogene
groepp vormden dan in Nederland: er waren daar sterke tegenstellingen tussen de
'oude'' en de 'nieuwe' katholieken. De Ierse katholieken tenslotte hadden een geheell eigen agenda. De tegenstelling tussen Anglicanen en katholieken was in sommigee opzichten minder fel dan in Nederland. In bijvoorbeeld dogmatisch en liturgischh opzicht stond de Anglicaanse kerk au fond niet zó ver af van de katholiekee kerk.
Eenn belangrijk verschil tussen Lingard en Nuyens was dat eerstgenoemde
priesterr was, pastoor in Hornby (Lancashire). Maar Lingard was zeker geen eenvoudigg dorpspastoortje. Hij had een academische graad en sprak en las zijn talen.
Lingardd stond hoog aangeschreven in Rome. Net als Lingard was ook Janssen
priester.. Maar ook hij was zeker geen amateurhistoricus. Janssen had een academischee historische opleiding en was in Munster Privatdozent in de geschiedwetenschapp geweest. De drie katholieke historici waren meer dan partijgangers alleen.. Alle drie hadden de invloed van de verwetenschappelijking van hun vak
ondergaan.. In die zin passen zij volledig in de context van hun tijd. Alle drie
hechttenn veel waarde aan een 'onpartijdige' behandeling van de geschiedenis,
waarbijj zij zich zoveel mogelijk baseerden op primair bronnenmateriaal. Zij lieten
zichh hier zelfs op voorstaan. De heftige polemiek rondom hun werk leert dat zij
opp dit vlak wel degelijk serieus werden genomen.
Ookk in Duitsland zou de religie een belangrijke twistappel worden. In Duitslandd waren de katholieken in een minderheidspositie beland na de zege van Pruisenn op Oostenrijk, in 1866. Voor de nieuwe Duitse natie werd gekozen voor een
klein-Duitsee oplossing, die sterk protestants werd ingevuld. Zo werd bijvoorbeeldd teruggegrepen op de cruciale rol van bijbelvertaler Maarten Luther, als
schepperr van de Duitse taal.134 In de invulling van het klein-Duitse natiebegrip
speeldee de religie daarmee een hoofdrol. Een rol die in potentie weinig ruimte liet
voorr de katholieken.
Hett is vergelijkbaar met de situatie in Nederland, na de afscheiding van België in
1830.. Daar immers zegevierde het klein-Nederlandse standpunt. En zoals Nuyens
verweess naar een Groot-Nederlands verleden deed ook Janssen dat vergelijkbaar
inn Duitsland. De klein-Nederlandse, respectievelijk klein-Duitse oplossing was
immerss protestants gedefinieerd! Het was pas lang na de Kulturkampf dat de
Duitsee katholieken iets van hun achterstand wisten goed te maken hoewel volgens
eenn recent historiografisch overzicht de protestantse historici zelfs tot de dag van
vandaagg het Duitse academische establishment zijn blijven domineren.135
Hett meest treffende punt van overeenkomst van de positie waarin de drie ka-

1344 O p de nationale annexatie van Luther wijst bijvoorbeeld: H . O . Oberman, 'Van wierook tot caricatuur:
dee nationale toeëigening van Maarten Luther', in: Kerk en theologie 34 (1983) 177-184.
1355 Margaret Lavinia Anderson, 'The limits of secularization: on the problem of the catholic revival in nineteenth-centuryy Germany', in: The Historical Journal 38 (1995) 647-670, aldaar 649,
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tholiekee historici verkeerden was dat de controversen rondom hun werk zich concentreerdenn op hun behandeling van de periode van de Reformatie.136 Alle drie
haddenn aan de Reformatietijd veel aandacht besteed. Janssens aanvankelijke belangstellingg lag zelfs in de Nederlanden. Al tijdens zijn studietijd schreef hij een
GeschichteGeschichte des Abf alls derNiederlande. Zijn Geschichte des deutschen Volkes,
verscheenn tussen 1878 en 1888, is onvoltooid gebleven en kwam niet verder dan de
Dertigjarigee Oorlog. Het accent ligt dus op de Late Middeleeuwen en vervolgens
opp de Reformatietijd.
Terwijll Nuyens het populaire liberaal-protestantse geschiedbeeld van John
Lothropp Motley wilde afbreken, was Janssens werk gericht tegen Rankes invloedrijkerijke meerdelige werk over de geschiedenis van de Reformatie in Duitsland, zijn
DeutscheDeutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. In het populair historisc
schotschriftt Geschiedvervalsching, waarin alle protestantse misvattingen over het
verledenn handig op een rij waren gezet, heette het dat Janssen het "protestantsche
droombeeld"" over de Reformatie had "weggevaagd".117 De vijftiende eeuw schilderdee Janssen als een hoogtepunt van de Duitse geschiedenis. Met de komst van de
Reformatiee deed de neergang zijn intrede.
Dee protestantse maar ook de liberale historici waren furieus. Vooral over het
tweedee deel van Janssens geschiedwerk ontstond een geweldige polemiek. Het
protestantsee establishment zag alles dat hen heilig was op oneigenlijke gronden
aangetast.. Dat verklaart de felheid van de reactie. De polemiek rondom Janssen
drongg ook in Nederland door. Schaepman, die zich meer dan Nuyens op Duitslandd gericht wist, schreef er in hun beider tijdschrift Onze Wachter een uitvoerig
artikell over, waarin hij uiteraard constateerde dat de "Pruisische kritiek" zich tegenn de vastheid van Janssens werk "te pletter" had gelopen.138 In de triomfalistischee woorden van Schaepman: "Het is gebleken, dat ieder zijner woorden op gewaarborgdee uitspraken berust. "1^,
Ookk in Engeland vormde Lingards behandeling van de Reformatietijd de voornaamstee steen des aanstoots. Ook andere Engelse geschiedschrijvers schreven
overigenss kritisch over de zestiende eeuw, zoals bijvoorbeeld de ook door Nuyenss (in zijn beschavingsgeschiedenis) veelvuldig geciteerde Tory radical William
Cobbettt (1762-1835). Diens History of the protestant reformation, dat in de jaren
1824/255 verscheen en ook het gevoelige tijdvak van de Reformatie behandelde,
hadd een fel anti-anglicaanse strekking.140
Wass Nuyens volgens velen veel te kritisch over de rol van Willem van Oranje tijdenss de Nederlandse Opstand, in Engeland vond men Lingard veel te negatief

1366 Vergelijk A.G. Dickens & John Tonkin, The Reformation in historical thought (Londen 1985) 179-184,
189-197. .
1377 Geschiedvervalsching.
Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeenemeene en kerkelijke geschiedenis door drie vrienden der waarheid (Utrecht 1887) 360.
1388 H . Schaepman, 'Pruisische kritiek. Het vonnis van Hans Delbrück over Johannes Janssen en zijn Geschichteschichte des deutschen Volkes', in: Onze Wachter (1884) deel 1, 259-285.
1399 Idem, 283. Zie ook, het onder auspiciën van Schaepman(!) uitgekomen werk, Geschiedvervalsching, 359364.. Het is een Nederlandse bewerking van een in Duitsland vele malen herdrukt boek.
1400 Over Cobbetts kritisch anti-anglicanisme vergelijk Rosemary Mitchell, Picturing the past-, 172 en 181. In
katholiekee kring werd Cobbett dan ook altijd in positieve zin genoemd, zoals bijvoorbeeld in David Mathew,
CatholicismCatholicism in England 1535-1935. Portrait of a minority: its culture and tradition (Londen enz. 1937) 185
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overr de binnen de context van de Engelse geschiedenis minstens zo belangrijke
koninginn Elizabeth. En zoals Nuyens kritische kanttekeningen had geplaatst bij
dee rol van Willem van Oranje, en Lingard bij die van Elizabeth, deed Janssen dat
vergelijkbaarr bij de grote Duitse held Maarten Luther, met wie naar zijn mening
dee grote catastrofe begon.141 De overeenkomsten zijn inderdaad treffend. Lingard,
Janssenn en Nuyens waren alle drie katholieke historici die zich een plaats probeerdenn te vinden binnen het opkomend nationalisme van de negentiende eeuw.
Mett hun geschiedschrijving probeerden zij zich een katholieke nationale identiteit
tee verwerven waarin zij religie en nationale loyaliteit met elkaar trachtten te verzoenen.. Het was een algemene, Europese trend, die dus slechts voldoende recht
gedaann kan worden vanuit een bovennationaal perspectief.

1411 Uitgebreider hierover zie: Heinrich Lutz, 'Zum Wandel der katholischen Luthcrinterpretation', in: R.
Koselleckk e.a. (redactie), Objektivttdt und Parteiltchkeit (München 1977) 173-198, over Janssen: 190-191.

DEELL II
N U Y E N S '' POLITIEKE GEDACHTEGOED

Nuyens'' wetenschappelijk onderbouwde nationaal-katholieke geschiedschrijving
wass iets nieuws in de negentiende eeuw. Deze geschiedschrijving had vooral een
politiekepolitieke betekenis. Vanuit welke politïek-filosofische premissen redeneerde
Nuyens?? Hoe plaatste hij zichzelf in een traditie? Wat betekende Nuyens' katholiekee gedachtegoed voor zijn praktische geschiedschrijving? En hoe moet Nuyens
geplaatstt worden in het politieke krachtenveld van zijn tijd, tussen liberaal-katholicismee en het in de negentiende eeuw snel aan kracht winnende ultramontanisme?
Hett zijn deze vragen die behandeld worden in het tweede deel van dit boek, dat
Nuyens'' politieke gedachtegoed als onderwerp heeft.
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Eenn andere geschiedenis
Opp 13 maart 1878 hield Nuyens een spreekbeurt voor het Utrechts studentengezelschapp Scientiis Sacrum, in de zaal van 'Kunstliefde', van het Gebouw van Kunstenn en Wetenschappen. Aanleiding was de herdenking van de Unie van Utrecht,
waaroverr de studenten van zijn oude Alma Mater hem om een lezing hadden gevraagd.. Nuyens sprak in een "waarlijk levendigen causeriestijl" een "talrijk gehoor"" van studenten toe, dat de spreker meermaals met "luid applaudissement"
begroette,, al wilde dit niet zeggen dat de studenten van deze algemene studentenvereniging11 zich ook lieten overtuigen. Volgens de verslaggever van het Utrechtscb
ProvinciaalProvinciaal en Stedelijk Dagblad zou ook de "eer der Alma Mater", Nuyens' eigenn universiteit waarover hij tijdens de lezing "met verrukking sprak", "zoo iets
niett gedoogen".2 Volgens de correspondent van de NRC was het betoog geestig
genoegg begonnen, met het ophalen van oude herinneringen aan zijn studententijd
inn Utrecht, maar had Nuyens zich na de pauze doen kennen als "de dorre, strengee historicus, die zelfs geen glimlach meer op het gelaat der aandachtig luisterendenn te voorschijn riep." 3
Dee causerie had als onderwerp het goed recht van een katholieke geschiedbeschouwing.. Nog datzelfde jaar zou Nuyens de voordracht in zijn eigen tijdschrift
OnzeOnze Wachter laten afdrukken onder de titel 'Reconstructeurs der geschiedenis'.4
Hett is een nog steeds lezenswaardig stuk, dat vooral interessant is omdat Nuyens
daarinn een katholieke geschiedtraditie construeerde, een traditie die terugging tot
inn de zestiende eeuw.
Dezee door Nuyens geconstrueerde geschiedenis was met recht een familiegeschiedenis,schiedenis, een term die zelfs heel letterlijk genomen moet worden. Nuyens verteldee de studenten over zijn voorvaderen, die in de zestiende eeuw in het Vlaamssprekendee deel van Brabant woonden. 5 In het voorwoord van de Beroerten had
Nuyenss zijn persoonlijke familiegeschiedenis ook al op het tapijt gebracht. "Mijnee vaderlijke voorouders [waren] bewoners van het oude hertogdom Brabant. (...)
11 Over Scientiis Sacrum zie het Archief van Unitas in Het Utrechts Archief, nr. 146, inv. nr. 14: Het reglementt der vereeniging Scientiis Sacrum. Scientiis Sacrum stelde "zich ten doel (...) universeele kennis bij zijne
ledenn te bevorderen door het doen houden van voordrachten, zoo door de leden zelven als door erkende specialistenn in alle vakken van wetenschap en van alle richtingen." Over de ontstaansgeschiedenis van Scientiis Sacrumm zie J. Bierens de Haan e.a. (redactie) Het Utrechtscb Studentenleven 1636-1936 (Utrecht 1936) 421-422
22 Utrechtscb Provinciaal en Stedelijk Dagblad (donderdag 14 maart 1878).
33 Nieuwe Rotterdamsche Courant 15 maart 1878.
44 W.J.F. Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', in: Onze Wachter (1878) eerste deel, 161-182.
55 Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 172-173.
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Henricuss Nuyens [was rond 1600] oud schepen, rentmeester der stad en deken
derr lakenwevers te Lier [en] kerkmeester van St. Gomarus. (...) Mijne voorouders
vestigdenn zich later in Noord-Brabant. Vandaar kwamen zij voor meer dan eene
eeuww naar Amsterdam en vandaar naar Noord-Holland. Sinds meer dan eene
eeuww wijdden zij zich van vader op zoon aan de geneeskunst. Ik meld dit, omdat
ikk er prijs op stel als een Nederlander van ouden stam beschouwd te worden." 6
Ookk in een Franstalig artikel, over de Pacificatie van Gent, benadrukte Nuyens de
persoonlijkee betekenis die deze geschiedenis voor hem had.7 Hij wees zijn Belgischee lezers op zijn Zuid-Nederlandse roots. "Mes ancêtres paternels appartenaient,, déja il y a trois siècles, a cette bourgeoisie énergique, qui donna aux villes du
Brabantt tant d'éclat et de puissance, et pour laquelle la branche flamande de 1'idiömee 'Dietsch' était la langue maternelle."8 Nuyens nam een Groot-Nederlands
standpuntt in. Hij wees er op dat het niet toevallig is dat in de meeste Buitenlanden
dee Nederlanders bekend staan onder de overkoepelende naam 'Vlamingen'.9
Nuyens'' persoonlijke identificatie met de Zuidelijke Nederlanden ging zo ver dat
toenn hij in 1863 in verband met een katholiek congres in Mechelen was, hij de gelegenheidd te baat nam om kennis te maken met de Belgische tak van zijn familie.10
Zeerr tot zijn genoegen viel het hem op dat in het toenmalige België dezelfde familieoverleveringenn verteld werden als bij de Noord-Hollandse tak. Dat gold overigenss niet alleen voor de familie Nuyens, maar ook voor andere Nederlandse katholieken.. Het belang dat Nuyens hechtte aan een ver in de geschiedenis teruggaandee familiestamboom, blijkt ook uit de necrologie die hij in 1889 aan zijn
"dierbarenn vriend" Alberdingk Thijm wijdde. Hij constateerde dat ook Alberdingkk Thijm tot een (in diens geval oude Amsterdamse patriciërs-)familie hoorde
diee "getrouw [was] gebleven aan het voorvaderlijk geloof"." Het maakte hem,
naarr Nuyens' zeggen, tot een "volbloed Hollander", die "gevoelt in zeer vele opzichtenn nog zooals zijne vaderen gevoelden. Zoo ik hem bij iets mocht vergelijken,, dan is hij een Amsterdamsch Patriciër der XVIIde eeuw, verplaatst in onze
XlXdeeeuw.'" 2 2
Volgenss Nuyens was er sprake van een onafgebroken traditie van mondelinge,
katholiekee overleveringen. In zijn artikel 'Reconstructeurs der geschiedenis' vermelddee Nuyens dat er binnen het gezin waarin hij opgroeide vaak verteld werd
overr oude familietradities, die tot in de zestiende eeuw terugreikten. Zijn geslacht
wass "innig gehecht [gebleven] aan den voorvaderlijken godsdienst."13 Alberdingk
Thijmm sprak in dit verband over oude overleveringen die aan het haardvuur verteldd werden: "hier [in Holland], aan het hoekjen van den haard, werd het familielevenn wakker en warm gehouden; hier werd de heuldrank der katholieke traditie
mett groote teugen gedronken, waarop schoolboek noch geschiedfoliant iets ver66
77
88
99
100
111
122
133

Nuyens, Geschiedenis der Nederlandscbe beroerten, deel 1, xxiii-xxiv.
W . J ' F . Nuijens, 'La Pacification de Gand', in: Revue Générale 12 (1876) Tome XXIV, 5-31 en 177-201.
Idem, 5.
Idem, 7.
A. Nuyens, 'Dr, W.J.F. Nuyens. Een karakter- en levensschets', 49.
W.J.F. Nuvens, 'Geen rouwkrans', in: De Amsterdammer (1889).
Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 171,
Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 172.
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mocht."144 Nuyens drukte deze opmerking van Thijm af in het voorwoord van zijn
Beroerten.Beroerten. Het demonstreerde het bestaan van een eigen katholieke geschiedtraditie,, al was deze niet in de 'officiële' geschiedschrijving vastgelegd. De katholiekenn hadden, "met de eigenaardige taaiheid van 't volkskarakter, weerstand gebodenn aan de nieuwe leer, en zich gehouden aan de oude Moederkerk. Maar dat volk
heeftt getrouw zijne traditiën bewaard: traditiën niet in historieboeken opgeschreven;; door Hooft niet gekend; door Bor niet opgeteekend; maar bewaard aan den
huiselijkenn haard; begraven in het diepste van hun hart; daar omschansd met den
muurr van de afgetrokkenheid en 'achterkouzigheid' waardoor de landelijke bevolkingg zich kenmerkt."15 De "katholieken bewaarden in hun boezem de herinneringenn hunner nederlaag, hunner onderdrukking, hunner smart en er onuitdelgbaree liefde hunner vaderen voor der dierbaren nederlandschen grond."16
Dee door hem gememoreerde overleveringen hadden bij Nuyens geleid tot een
beseff van een 'andere' geschiedenis. "Is het wonder dat hij, op rijper leeftijd gekomen,, toen liefde voor 's lands historie was ontwaakt, spoedig begreep dat er nog
eenee andere traditie bestond, dan die welke sinds jaren en jaren als de eenig ware
wass voorgesteld en die de eenig officiëele was geworden?"17 Vanuit zijn eigen familiegeschiedeniss construeerde Nuyens een alternatieve geschiedenis, waarin hij
enn zijn geloofsgenoten zich konden herkennen.
Naastt de mondelinge overleveringen hadden de katholieken ook een gesebreven
geschiedtraditie,, die Nuyens met ere wilde vermelden. Het was "een andere reeks
vann mannen", een eigen geschiedtraditie, misschien niet zo talentvol als de geschiedtraditiee van Fruin en Groen van Prinsterer, maar zeker niet tekort schietend
inn moed en in een "diep gewortelde, onwrikbare overtuiging".18 Deze katholieke
traditiee was in feite nooit gedoofd. "In den loop der XVIIde en XVIIIde eeuw
openbaardee het zich nu en dan door kleine, onopgemerkte, lang vergetene, onbeduidendee verschijnselen, dat de historie-traditiën bij de Katholieken van ons land
niett waren uitgestorven." Ook de katholieke geschiedschrijving had zijn voorloperss gehad, Nuyens noemt de belangrijkste namen: "De traditie, waarvan Alberdingkk Thijm en Nuyens de woordvoerders zijn, is even oud als die, welke door
Groenn van Prinsterer, door Fruin wordt voorgestaan. Nicolaas Burgundius, Florentiuss van der Haer, Michael ab Isselt, Pontus Payen, Renom de France (wiens
belangrijkk werk ik hoop dat eenmaal zal uitgegeven worden), Strada, zijn evenzeer
waardigg als getuigen gehoord te worden als van Meteren, Bor, Hooft, Grotius dit
zijn."199 De zeventiende-eeuwse Pater van Teylingen kan hier nog aan toegevoegd
worden.. Zoals Thijm het in het voorwoord van Nuyens' Beroerten uitdrukte: "in
dee boekjens van Pater van Teylingen leerde men de katholieke traditie ten aanzien
vann de zaken der XVIe eeuw vasthouden". Met het boekje werd bedoeld de Op144 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten, deel 1, x.
155 Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 169.
166 W.J.F. Nuyens, 'De Nederlandsche Beroerten der XVIe eeuw uit een katholiek oogpunt beschouwd; andwoordd aan prof. R. Fruin, prof. J. van Vloten en dr. M. van Deventer', in: Dietsche Warande 8 (1869) 237-288,
aldaarr 238.
177 Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 173.
188 Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 168-169.
199 Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 173.
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komstekomste der Nederlandsche Beroerten, gepubliceerd in 1642, een publicatie die langee tijd is toegeschreven aan de pater jezuïet August van Teylingen, maar tegenwoordigg aan een andere auteur wordt toegeschreven: Antonius van Schellingwou.20 0
Inn een notendop had Nuyens in zijn 'Reconstructeurs der geschiedenis' daarmee
aangegevenn waar het om ging, daarbij en passant zijn belangrijkste inspiratiebronnenn noemend. Daarnaast noemde Nuyens tevens de geschiedtradities, waartegen
hijj zich afzette: de, zoals hij het noemde, "verouderde Wagenaarsch-Siegebeekiaansch-Aristocratisch-Arminiaanschee opvatting van des lands historie" en de
daaraann verwante "Calvinistisch-Orangistische zoogenaamd anti-revolutionnaire
opvatting".211 Toonaangevend was vooral de eerste, verlicht-protestante traditie
vann de bekende achttiende-eeuwse Hollandse historicus Jan Wagenaar (17091763)) en zijn latere verdediger de Leidse hoogleraar Matthijs Siegenbeek (17741854).. Jan Wagenaar had met zijn 21-delige Vaderlandsche Historie, die verscheen
tussenn 1749 en 1759, een aaneengesloten verhaal over de Nederlandse geschiedenis
geschreven,, een geschiedwerk dat, in de woorden van de protestantse literator en
geschiedschrijverr Willem Bilderdijk, werd aangenomen als een evangelie.22

Inn dit hoofdstuk wordt dieper ingaan op de tradities die Nuyens voor zichzelf
construeerdee en waarop hij zei voort te bouwen. Het gaat daarbij zowel om de
mondelingee overleveringen, waardoor Nuyens zich zo geïnspireerd wist, als om
dee min of meer officiële geschiedschrijvers, zoals Burgundius en Van der Haer.
Geschiedeniss zie ik hier als een vorm van geheugenkunst, die ingezet werd om
zichh een katholieke identiteit te verwerven.23 Daarmee wordt voortgebouwd op
hett werk van Pierre Nora's Les lieux de mémoire, waarin immers de relatie tussen
traditie/geheugenn en de (wetenschappelijke) geschiedschrijving centraal staat.
Dee relatie tussen de oude tradities en het moderne historisch bewustzijn is een
interessante.. De Franse historicus Philippe Ariès (1914-1984) heeft hier al op gewezen.. In 1943 publiceerde deze vader van de mentaliteitsgeschiedenis een vrijwel
vergetenn studie: Les traditions sociales dans les pays de France.24 In dit boek ging
hett Ariès niet om de 'grote', politieke geschiedenis, maar juist om de kleine intiemee geschiedenis, die voor Ariès een levende betekenis had. Hij zou het later uitvoerigg beschrijven in zijn studie over de geschiedenis van het historisch besef Le
tempstemps de l'histoire, uit 1954, en in zijn intellectuele autobiografie Un historiën du
dimanche.dimanche.lblb In de jaren vóór de oorlog was Ariès in de ban van een sterk gep

200 B. A. Vermaseren, De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de zestiende en zeventiende eeuw over
dede opstand (Leeuwarden 1981) 279-280. In de aanvullingen in de herdruk, bladzijde L, noemt Vermaseren de
Amsterdamsee priester Antonius Schellingwou de werkelijke auteur.
211 Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 166-167.
222 Bilderdijks opmerking over het evangelie van Wagenaar is een citaat uit een brief van Bilderdijk aan Tydeman,, 11 september 1808, geciteerd in L.H.M. Wessels, Bron, waarheid en de verandering der tijden. Jan Wagenaargenaar (1709-1773), een historiografische studie (Den Haag 1996) 99.
233 Vergelijk Patrick H . H u t t o n , History as an art of memory (Hanover/Londen 1993).
244 Het werd herdrukt in: Philippe Ariès, Essais de mémoire 1943-1983 (Parijs 1993) 91-187.
255 Philippe Ariès, Le temps de l'histoire (Parijs 1986, oorspr. 1954) en Philippe Ariès, Un historiën du dimanchemanche (Parijs 1980).
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seerdee geschiedschrijving: de rechtse royalistische traditie van historici als Jacques
Bainville,, in welke traditie na de oorlog Pierre Gaxotte zijn Histoire des Francais
zouu publiceren. Ariès was een felle partijganger van de rechts-extremistische Actionn francaise. Maar minstens zo belangrijk in de vorming van zijn historisch bewustzijnn waren de geschiedverhalen die in familiekring verteld werden en de
streektraditiess waaraan hij zijn eerste boek zou wijdden. Met zijn mentaliteitsgeschiedenis-toenn nog (in 1949) door hem existentiële geschiedenis genoemd - wildee Ariès een brug slaan tussen de publieke conservatieve en nostalgische geschiedschrijvingg en de intieme geschiedenis van zijn jeugd.
Inn navolging van Ariès heeft de Amerikaanse historicus Patrick H. Hutton gewezenn op het belang van familietradities en streekoverleveringen in de vorming
vann een historisch bewustzijn. Hutton is in meer brede zin geïnteresseerd in de relatiee tussen traditie en geschiedschrijving, waarbij hij traditie opvat als de manier
waaropp een samenleving zich haar verleden herinnert. Het is zijn stelling dat negentiende-eeuwsee historici als Ernst Lavisse in hun geschiedschrijving voortbouwdenn op een oudere vorm van geheugenkunst.2h Oude tradities werden ingepastt en omgevormd tot de mythes van de moderne natiestaat. Deze eerste 'moderne'' historici propageerden een wetenschappelijke geschiedschrijving. Maar zo
neutraall en afstandelijk als zij zichzelf voordeden waren zij niet. Zij gaven de modernee natiestaat het collectieve geheugen waaraan het zo'n behoefte had. Hun geschiedschrijvingg werd gebruikt als een rechtvaardiging. Nuyens was één van die
modernee historici, die vanuit de tradities waarin hij was opgegroeid een nieuwe,
meerr universeel nationale geschiedenis trachtte op te bouwen.

Enkelee Noord-Hollandse volksoverleveringen geïnstrumentaliseerd
Datt tradities cruciaal waren in de vorming van Nuyens' historisch bewustzijn
blijktt uit de eerste publicaties die hij het licht deed zien. Ze waren gewijd aan enkelee lokale streektradities, die hij uit mondelinge overleveringen had opgetekend.
Hett gaat om het gedicht 'Het kruis te Blokker' (opgenomen in zijn dichtbundel
DeDe laatste dochter der Hohenstaufen) en het artikel 'Een paar Noord-Hollandschee Volks-overleveringen', dat in 1856 in Thijm's Volks-Almanak verscheen.27
Nuyenss zocht zijn historische verankeringspunten dicht bij huis. De tradities uit
zijnn eerste publicaties waren nauw verweven met zijn geboortestreek West-Friesland:: ze hadden zich afgespeeld aan de straatweg tussen Hoorn en Enkhuizen
(niett ver uit de buurt van Westwoud). Nuyens' beide eerste publicaties maken
duidelijkk dat hij in zijn vroege werk aansluiting zocht bij een katholieke, collectievee herinnering, die in zijn geboortestreek West-Friesland was blijven voortleven. .
2626 Patrick H. Hutton, History as an art of memory (Hanover/Londen 1993) xxii. Over Ariès: 91-105; over
Lavisse:: 150.
2727 W.J.F. Nuyens, De laatste dochter der Hohenstaufen en andere gedichten (Amsterdam 1856) 61-73 en
W.J.F.. Nuyens, 'Een paar Noord-Hollandsche Volks-overleveringen', in: Volks-Almanak voor Nederlandsche
katholiekenkatholieken (1854) 38-43.
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Voorr Nuyens en voor andere negentiende-eeuwse katholieken functioneerden
dezee herinneringen als een uitvalbasis tegenover het officiële, dominerende protestantsee geschiedbeeld. Hij putte zich uit om de waarheidsgetrouwheid van de
doorr hem opgetekende verhalen aan te tonen. Hij presenteerde zich als een neutralee optekenaar die slechts registreerde. Zo schrijft hij dat hij de verhalen zélf had
opgetekendd uit de mond van een tachtigjarige grijsaard, die hem verklaarde het
verhaall van zijn oud-oom gehoord te hebben die hetzelfde huis bewoonde als hij
nu.288 Een ander verhaal tekende hij op uit de mond "van een zeer achtingwaardig
enn geloofwaardig ingezeten van de gemeente Grootebroek", die het van zijn ouderss en die weer van hun ouders hadden gehoord.29 Met dergelijke kanttekeningen
suggereerdee Nuyens een continue en betrouwbare overlevering. Het was voor
hemm "een bewijs, hoezeer ons katholieke landvolk, dat nog dezelfde gronden beploegtt als zijne voorouders voor drie eeuwen, door zijne herinneringen aan de katholiekee voortijden is verbonden."30 Op een bepaalde manier hadden zijn zegsliedenn het verleden zelf nog meegemaakt.
Natuurlijkk zijn hier kanttekeningen bij te plaatsen. Uit de geschiedenis van het
volksverhaalonderzoekk weten we dat het 'optekenen uit de volksmond' (in de
klassiekee uitdrukking van Goethe "aus den Kehlen der altesten Müttergens"31) een
klassiekk topos is: het hoort bij de vaste kenmerken van het genre. Het verwijzen
naarr betrouwbare zegslieden, wier geheugen het liefst zo ver mogelijk terugreikt,
verleentt de verhalen authenticiteit. Maar ondertussen zagen de achttiende- en negentiende-eeuwsee volksverhaalverzamelaars er geen been in om hun producten literairr te verfraaien. Er waren er zelfs die eigen producten in een quasi oud jasje stakenn en presenteerden als authentieke volksverzen van vroeger.'2 Niet alleen de literairee vorm werd aangepast aan de eigen wensen en verlangens, ook de inhoud
werdd soms ingrijpend herschreven. Het beruchtste voorbeeld is de Schotse dichterr James Macpherson, die eigen werk presenteerde als dat van de oude Gaellische
bardd Ossian. Volksverhalen over 'vroeger' hebben altijd een contemporaine functie.. Het is daarom van belang om te onderzoeken welke functie de overleveringen
diee Nuyens aanhaalde voor hem vervulde en vooral ook hoe deze overleveringen
zijnn geschiedverhaal richting gaven. Op meerdere plekken in vooral zijn vroege
werkk doet hij immers een beroep op dergelijke overleveringen.
'Hett kruis te Blokker', het gedicht dat in zijn dichtbundel De laatste dochter der
HohenstaufenHohenstaufen was opgenomen, onderscheidt zich bepaald niet door po
schoonheid.. Het doet zelfs erg aan een Sinterklaasrijmpje denken. Nuyens' grote
betrokkenheidd blijkt, enigszins onbeholpen, uit het grote aantal uitroeptekens dat
hijj gebruikt. Onderwerp is een wit stenen kruis, in het dorpje Oosterblokker,
waarvann een volksoverlevering ("welke algemeen in die streek bekend is") vertelt

288 N u y e n s , Een paar Noord-Hollandsche volks-overleveringen', 40-41.
299 Ibid, 42.
300 N u y e n s , De laatste dochter der Hohenstaufen, 102.
311 W.P. Gerritsen, ' " A u s den Kehlen der altesten Müttergens". Tussen volksliedonderzoek en mediëvistiek',
in:: Volkskundig bulletin 18 (1992) 79-89. Tijdens zijn voettochten in de Elzas tekende Goethe op deze wijze
eenn twaalftal liederen op.
322 Peter Burke, Volkscultuur tn Europa 1500-1800 (Amsterdam 1990) 32-34.
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datt alle pogingen om dit kruis te vernielen op een mislukking zijn uitgelopen. In
eenn uitgebreide noot33 gaat Nuyens in op de (historische) achtergronden van deze
volksoverlevering.. In de zomermaanden van 1572 werden heel wat rooms-katholiekee kerken door de calvinisten geschonden. Maar dit stenen kruis hebben zij
nooitt kunnen aantasten. Met veel gevoel voor drama beschrijft Nuyens "die opgewondenn hoop" die Nederland wil "bevrijn van 't bijgeloof, van dwang en
priesterband!"" en als symbool daarvan het stenen kruis wil doen "vermorselen en
vertreden".. Maar het kruis zou niet vergaan. Het bleek een "wonderteeken" voor
hett nageslacht, een verborgen zaadje waar later nieuwe loten aan zouden groeien.
Eenn teken van hoop voor de katholieken.
Voorr Nuyens symboliseerde het kruis te Blokker een tastbare gedachtenis van
eenn levende traditie. Het was met recht een lieu de mémoire waar katholieken hun
traditiess konden vieren. Het kruis symboliseerde de standvastigheid van de katholieken.. Hoezeer de katholieken ook belaagd werden, zij bleven overeind. En
datt al eeuwenlang. De katholieke traditie was niet uit te doven.
Ookk in zijn artikel uit 1854, over de 'Noord-Hollandsche Volks-overleveringen',, refereerde Nuyens aan enkele van deze nooit uitgedoofde tradities. Hij
noemtt bijvoorbeeld de Moordenaarsbrug in het dorpje Lutjebroek, waaraan verscheidenee priesters en monniken door de geuzen zouden zijn opgehangen. Nuyens:: "De overlevering zegt, dat aan deszelfs buitenzijde, over het water, verscheidenee priesters en monniken door de Genzen zijn opgehangen, waaronder ook een
pastoorr uit dier gemeente zelve."34 Het was wederom een voorbeeld van de katholiekee onderdrukking, zoals die zich in het geheugen van de katholieken had
vastgezet.. Dat deze herinneringen verbonden werden aan tastbare en concrete
landschapselementen,, zoals bij Nuyens een kruis of een brug, was heel belangrijk.
Herinneringenn hebben blijkbaar zoiets tastbaars nodig waardoor het verleden
concreett en tegelijk ook authentiek gemaakt wordt. Dit geldt ook voor vaderlandsee herinneringen uit andere tradities, zoals de radicaal-liberale Loevesteinse
traditiee die gesymboliseerd wordt in de boekenkist van Hugo de Groot of het
stokskee van Oldenbarnevelt.35 Het zijn concrete elementen waar de herinnering
haarr anker uitwerpt en die de levende band met het verleden representeren. Deze
tastbaree plekken worden door middel van verhalen betekenisvol gemaakt.
Opp vergelijkbare wijze hadden ook de protestanten hun eigen mythes gecreëerd.
Inn de gereformeerde geschiedschrijving van de achttiende eeuw werd Nederland zelfs
voorgesteldd als een tweede Israël, waarmee God een verbond had gesloten. God had
Nederlandd door de Rode Zee van de Tachtigjarige Oorlog geleid en aldus bevrijd
vann de katholieke Spaanse dwingelandij. Met Willem van Oranje als een middel in
Godss hand, die net zoals Mozes zijn gelovigen uit Egypte had geleid.36

333 Nuyens, De laatste dochter der Hohenstaufen, 102-104.
344 Nuyens, 'Een paar Noord-Hollandsche volks-overleveringen', 41.
355 N.C.F, van Sas, 'Gedenck aan Loevesteyn', in: N.C.F, van Sas (redactie), Waar de blanke top der duinen,
70-80.. Vergelijk Wim Vroom, Het wonderlid van Jan de Witt en andere vaderlandse relieken (Nijmegen 1997).
366 C. Huisman, Neerlands Israël. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden
m de achttiende eeuw
(Dordrechtt 1983). Over vergelijkingen over de Republiek als een tweede Israël zie aldaar 54-60, over de gereformeerdee geschiedschrijving en Gods hand in de geschiedenis zie 61-85.
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J.C.. Breen (1865-1927), een kenner van de vroeg-moderne Nederlandse gereformeerdee historiografie, heeft erop gewezen dat de gereformeerden weinig hebbenn bijgedragen aan de 'serieuze' geschiedschrijving in de zeventiende en achttiendee eeuw, maar dat zij zich ongemeen hebben ingezet voor de popularisering
vann de calvinistische mythologieën.37 In zijn betoog neemt een 100 pagina's tellend
werkjee van de Zutphense predikant Willem Baudart een centrale plaats in. Diens
DeDe Morghenwecker dervrye Nederlantsche Provintiën verscheen oorspronkelijk
inn 1610 en zou vele herdrukken beleven en zelfs tot een populair leesboek voor de
jeugdd worden bewerkt. Baudartius spon de wreedheden van Alva's bloedraad
breedd uit en vermeldde uiteraard ook de inquisitie en de geloofsonvrijheid als de
grotee oorzaken van de opstand: de inquisitie stond voor het wrede onderdrukkendee katholieke geloof, waartegen men terecht in opstand was gekomen.
Baudartius'' boekwerkje had een duidelijk politiek e functie. Het verscheen tijdenss de jaren van het Twaalfjarig Bestand. Met zijn geschiedenis wilde Baudartius
aantonenn dat de vrije Nederlanders nog steeds niet het Spaanse gevaar mochten
onderschatten.. Daarom verhaalde hij over de Spaanse "Wreedtheden, Bedriegherijenn ende lichtveerdige verbrekingen van Pacificatiën, Eeuwige Edicten ende solemnelee contrakten by den Spaenjaert hier te lande begaen".38 Veel van de protestantee mythen, zoals die over de inquisitie, zouden door katholieken regelmatig
alss zodanig aan de kaak worden gesteld. In hun geschiedverhaal benadrukten de
katholiekenn de onverdraagzaamheid van de protestanten en de gruweldaden die
tijdenss de beeldenstorm waren begaan. Alva was misschien streng en soms zelfs
wreed,, maar zijn strafexpeditie was niet meer dan een terechte reactie op protestantsee gewelddaden. Als een directe reactie op De Morghenwecker schreef de
Leuvensee jezuïet Thomas Sailly al meteen een tegenpamflet, onder de titel Den
NieuwenNieuwen Morghenwecker, wysende de nature, vruchten, voortganck, remedie
derder ketterye. Ook dit pamflet riep weer reacties op, ditmaal uit calvinistische
kring.. Ook het boekje van pater Van Teylingen kan beschouwd worden als een
pamflett voor een katholieke visie op de Opstand.
Overr het lange tijd aan pater jezuïet Augustijn van Teylingen toegeschreven
boekje,, Op-komste der Nederlandsche Beroerten, dat in 1642 verscheen, wordt
overr het algemeen kritisch geoordeeld. Volgens Vermaseren moeten wij "de
waardee van het boekje niet al te hoog aanslaan", het is "een historisch-polemisch
geschriftje,, dat op de lessen der historie wijst om zijn lezers tot de waarheid te
brengenn d.w.z. tot het katholieke geloof terug te brengen."39 De Op-komste verdientt hier aandacht omdat het lange tijd het meest succesvolle en regelmatig geciteerdee Nederlandstalige katholieke geschiedwerk over de Nederlandse Opstand
was,, misschien wel juist door zijn vooringenomenheid. Hierboven citeerde ik al
Alberdingkk Thijms opvatting dat "in de boekjens van Pater van Teylingen (...)
menn de katholieke traditie ten aanzien van de zaken der XVIe eeuw [leerde] vast377 J.C. Breen, 'Gereformeerde populaire historiografie in de zeventiende en achttiende eeuw', in: J.A.L.
Lancéee (redactie), Mythe & Werkelijkheid. Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening (1600-1900) (Utrecht
1979)) 40-67, aldaar 47 en verder.
388 Baudartius, geciteerd door Breen, 'Gereformeerde populaire historiografie', 48.
399 Vermaseren, De katholieke Nederlandse geschiedschrijving, 279-280.
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houden".. Nog in 1902 wijdde H J . Allard, een oude bekende van Nuyens uit de
redactiee van De Wachter, een uitvoerig artikel aan de Op-komste, waarin hij ingingg op de bibliografische geschiedenis van dit voor de in de negentiende eeuw geconstrueerdee katholieke traditie zo belangrijke boekwerkje.40
Dee Op-komste der Nederlandtsche beroerten, door eenen lief-hebber der waerheydeheyde ende der zielen saligheydt (Munster 16493) telt 323 pagina's. Maar het was
eenn klein boekje, duodecimo formaat, met kleine en zeer smalle kolommetjes. In
hett voorwoord memoreert de auteur dat het nu zeventig jaar geleden is, tijdens het
gouvernementt van Alva dat deze landen in "een bloedighe oorloghe" waren. De
schrijverr spreekt de hoop uit dat de Nederlanden eerlang "moghen wederkeeren
tott eendracht des Roomsch Catholijks geloofs". Hij heeft er alle vertrouwen in. In
zijnn katholieke interpretatie van de Nederlandse Opstand plaatste hij zich in een
traditiee door behalve naar traditionele auteurs als Van Meteren en Bor veelvuldig
tee verwijzen naar mannen als Nicol. Burgundius, Faminius Strada en Michael ab
Isselt.411 Hij wil er maar mee zeggen dat ook de katholieke visie op de Nederlandsee Opstand wel degelijk historische wortels had.
Dee Op-komste biedt een traditioneel overzicht van de politieke geschiedenis
vann de Nederlandse Opstand. Het begint met het vertrek van Filips uit de Nederlandenn (die zijn onderdanen op het hart bindt om toch vooral trouw te blijven aan
hett geloof) tot en met circa de jaren 1630. Evenementen als de Beeldenstorm, de
komstt van Alva, de komst van Don Jan van Oostenrijk en de Pacificatie van Gent
wordenn behandeld. Tegelijk zit er een duidelijke moraal in het verhaal. De auteur
kiestt op allerlei manieren partij voor de katholieken. Het begint al op de eerste pagina.. Volgens de schrijver waren alle koningen van de laatste 1000 jaar katholiek,
inclusieff Filips II. Als deze afreist naar Spanje, zegt hij tegen zijn onderdanen:
zorgg dat jullie het katholieke geloof 'onbevleckt' bewaren. Maar opgestookt door
oproerlingenn als Luther en Calvijn doet de ketterij zijn intrede in dit land. De vromee geschiedschrijver wijdt de oorsprong van de beroerten aan de "ambitie en jalouziee onder de Grooten, met hulpe van ketterije onder de kleyne."42 Katholieken
wordenn altijd gedreven door goede bedoelingen, zoals de motieven van de protestantenn per definitie vuig en voos zijn. De auteur gaat uitvoerig in op de Beeldenstorm.433 Hij rechtvaardigde er Alva's strafexpeditie mee. Volgens de auteur was
dezee expeditie te vergelijken met de bestraffende roede van de schoolmeester, die
dee orde in de klas komt herstellen. Hij geeft als voorbeeld de regel dat in de winterr de scholieren zich niet op het ijs mogen begeven, "op pene van de roede". De
scholierenn doen het toch, spannen samen in ongehoorzaamheid. De meester laat
err één geeselen met als gevolg dat alle leerlingen de school uitlopen. De auteur vergelijktt het alledaagse voorbeeld met de komst van Alva in de Nederlanden, die de
ordee komt herstellen en met enige striktheid de regels handhaaft. Met als gevolg
400 H J . Allard, 'Augustinus van Teylingens "Opcomste der Nederlantsche beroerten"', in: Het Jaarboekje
vanJ.A.vanJ.A. Tbijm 53 (1904) 65-101.
411 Op-komste der Nederlandtsche beroerten, door eenen lief-hebber der waerheyde ende der zielen saligheydtheydt (Munster 16493), respectievelijk 15 en 50 (Burgundius) en 51 (Strada).
422 Op-komste der Nederlandtsche beroerten, 16.
433 Op-komste der Nederlandtsche beroerten, 29 en verder.
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datt de raddraaiers, waaronder Willem van Oranje, de Nederlanden verlaten.
Dee moraal van de schrijver van de Op-komste blijkt het duidelijkst uit de wonderbaarlijkee verhalen die de schrijver soms in zijn verhaal verweeft als niet mis te
verstanee voorbeelden waarbij God duidelijk partij koos voor de katholieken. Zoalss bijvoorbeeld het Mirakel tot Amsterdam in 1579 [niet te verwarren met dat anderee Amsterdamse mirakel uit 1345].++ In dit verhaal gaat het over de bevalling van
eenn katholieke vrouw die met een calvinist is getrouwd. De vader wilde het kind
protestantss laten dopen en trof daartoe de voorbereidingen. Maar de moeder had
hett kind al in het geheim laten dopen door een 'catholijck persoon'. Als dan de
predikantt het kind wil dopen kan hij geen woord uitspreken: hij is met stomheid
geslagen.. Vader snapt er niks van, tot hij van zijn vrouw hoort dat het kind al in
hett geheim (katholiek) gedoopt was. God zelf had een teken gegeven. Op deze
manierr was de Op-komste te lezen als een doorlopende aaneenschakeling van het
katholiekee gelijk.

Contre-mémoire e
Aanvankelijkk hadden de katholieken tegenover de gesanctioneerde protestantse
geschiedinterpretatiee niet veel meer te stellen dan hun mondeling overgeleverde
streek-- en familietradities. Nuyens zag deze overleveringen als een nuttige aanvullingg en correctie op het "Nederlandsche Geschiedboek". De geschiedenis van
dee Opstand was tot nu toe een eenzijdige geweest, zo stelde hij. Er was wel veel
aandachtt voor de terechtstellingen van de inquisitie, maar de euveldaden van de
anderee partij werden gemakshalve vergeten.45 Tegen de officiële geschiedschrijving
in,, riep Nuyens nu de katholieke mondelinge overleveringen in herinnering.
Nuyens:: "Voor een groot deel der Nederlanders bestaat er nog een andere overleveringg dan die van de kinderen der overwinnaars van den Briel. Het is de overleveringg van de zonen der verwonnelingen, van de zonen van Braband en Limburg
(...)) de overlevering der katholieke burgerijen en van dien boerenstand, die voor
zulkk een belangrijk deel getrouw gebleven is aan het geloof der vaderen".46 Het een
beroepp doen op een 'andere' geschiedenis was algemener dan bij Nuyens alleen.
Bijj haar ontstaan in 1842 koos het bekende tijdschrift De Katholiek al voor het
mottoo "Vindicamus hereditatem patrum nostrorum." De katholieke emancipatiestrijdd was een strijd om het verleden, om zo een toekomst te kunnen winnen.
Wanneerr wij de functie van de katholieke tradities in termen van het Franse
lieuxlieux de mémoire project formuleren, dan kan gezegd worden dat zij voor de katholiekenn dienst deden als een contre-mémoire. Een in de Franse reeks behandeld
voorbeeldd is de legende van de Vendée, een legende die terugging op de pijnlijke
episodee uit 1793 toen een gehele regio in opstand kwam tegen het revolutionair
444 Op-komste der Nederlandtsche beroerten, 157. Over het Amsterdamse mirakel uit 1345 zie Peter Jan
Margryy (redactie), Goede en slechte tijden: het Amsterdamse Mirakel van Sacrament in historisch perspectief
(Aerdenhoutt 1995).
455 Nuyens, 'Een paar Noord-Hollandsche Volks-overleveringen', 38.
466 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten, deel 1, xxiii.
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bewindd in Parijs, trouw aan wat zij zagen als hun voorvaderlijk geloof en aan hun
wettigee soeverein de koning.47 Deze opstand werd bloedig onderdrukt maar in de
herinneringg van de streek bleven de opstandelingen voortleven als dappere, vrome
enn gezagsgetrouwe lieden.48 Dit voortleven van de heldendaden van de voorvaderenn uitte zich in verschillende vormen, van mondeling overgeleverde verhalen tot
enn met het bewaren van souvenirs van het slagveld en (later) zelfs het oprichten
vann kapellen en standbeelden. De gesneuvelde leiders werden vereerd als ware
martelaren. .
Inn dit verband is het belangrijk om erop te wijzen dat de herinnering aan de Vendeee sterk tijdgebonden was. Op sommige momenten was de legende meer 'levend'
dann anders: herinneringen ontstaan nimmer in het luchtledige maar vervullen altijdd een contemporaine functie. De herinnering aan de Vendée-opstand kreeg bijvoorbeeldd pas een levende betekenis tijdens de op de revolutie volgende restauratieperiode.. Met terugwerkende kracht werd een legende geschapen. Bij de creatie
vann deze legende, die uit zou groeien tot een regelrechte cultus, speelde de kerk
eenn belangrijke rol. De legende werd gebruikt als een instrument voor politieke
doeleinden.. Vooral tijdens volgende revolutiejaren, 1815, 1832 en 1870, werd de
legendee van de Vendée steeds weer van stal gehaald als een machtig antidotum tegenn de revolutionairen. De geschiedenis van de Franse Revolutie werd tegen hen
uitgespeeld. .
Dee legende van de Vendée was een krachtige contre-mémoire tegen het officiële
geschiedbeeldd van de Franse Revolutie. Het was een contre-mémoire omdat de
'officiële'' herinnering, die van de revolutionairen, een geheel andere was. Volgens
dee revolutionairen stond de Vendée voor het oude en vermolmde Ancien Régime,
voorr onderdrukking en voor katholiek obscurantisme. Voor de Vendisten daarentegenn was de onderdrukking van de opstand het ultieme voorbeeld van onmatig
geweldd tegen gezagsgetrouwe royalisten aan wie niets verweten kon worden. Er
warenn dus twee tegengestelde beelden over de Vendée; ieder construeerde zijn eigenn mythes rondom de werkelijke historische gebeurtenissen.
Ietss dergelijks gebeurde ook in het Nederland van de negentiende eeuw met betrekkingg tot de overleveringen over de Nederlandse Opstand. Ook hier was sprakee van twee tegenover elkaar staande legenden. Enerzijds was er de protestantse
mythee van de katholieke inquisitie, volgens welke talloos veel protestanten op het
schavott zouden zijn gebracht omwille van hun geloof. Anderzijds presenteerden
dee katholieken hun mythe, waarin zij de wreedheden van de protestanten benadrukten,, tot uiting komend in bijvoorbeeld de Beeldenstorm en in de vervolging
vann de katholieke geestelijken.49
477 Over de latere politieke betekenis van de Vendée-opstand in de Franse geschiedenis zie: Jean-Clément
Martin,, 'La Vendée, région-mémoire', in: P. Nora, Les lieux de mémoire, deel 1: La République, 595-617 en
Robertt Gildea, The past in French history (New Haven & Londen 1996) 26-31. Meer in het algemeen over de
katholiekenn en hun natie zie N o r m a n Ravitch, The catholic church and the French nation 1589-1989 (Londcn/Neww York 1990).
488 Zie bijvoorbeeld Simon Schama, Burgers. Een kroniek van de Franse Revolutie (Amsterdam 1989) 686-701.
499 Vergelijk Maria-Theresia Leuker, 'Katholieke en protestantse martelaren in de negentiende-eeuwse
Nederlandsee literatuur. Over de nationale mythologie van Nederland', in: Tijdschrift voor Nederlandse Taaienen Letterkunde 112 (1996) 105-128.
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Vormm en zelfs inhoud van Nuyens' gereproduceerde West-Friese streekoverleveringenn zijn zeer vergelijkbaar met die van de Vendée. Een nadere vergelijking
leertt dat er enkele opmerkelijke parallellen zijn, die de contouren van de Nederlandsee katholieke herinneringen des te scherper markeren. Opvallend is bijvoorbeeldd dat het in beide gevallen gaat om overleveringen van verliezers. Inhoud en
vormm concentreren zich op de slachtofferrol van de katholieken, op dappere martelarenn die omwille van hun geloof ter dood werden gebracht. Beide legendes zijn
daaromm te kenschetsen als slachtofferlegendes. Het waren epische vertellingen van
daderss tegenover slachtoffers. Bij de Vendée waren de bloeddorstige revolutionairenn de schuldigen, bij de Opstand de niet minder bloeddorstige protestantse opstandelingen.. In de tradities die Nuyens aanhaalde, zette hij de protestanten neer
alss fanatieke geestdrijvers die geen respect hadden voor de katholieken. De legendee van de Moordenaarsbrug in Lutjebroek sprak wat dat betreft boekdelen.
Dee belangrijkste slachtoffers waren, zowel in de katholieke overlevering over de
Nederlandsee Opstand als in de Vendée-legenden over de Franse Revolutie, afkomstigg uit klerikale kring. Slachtoffers waren met name priesters en nonnen, die
rücksichtsloss over de kling werden gejaagd. Het waren martelaren in de klassieke
zin.. In de Nederlandse situatie zou een groep martelaren zelfs uitgroeien tot een
waree lieu de mémoïre. Het zijn de bekende Martelaren van Gorcum.50 In zijn Geschiedenisschiedenis der Nederlandsche Beroerten, geschreven slechts enkele jaren na h
officiëlee heiligverklaring, schrijft Nuyens: "Meer dan eenige dier gruweldaden
heeftt de moord op een aantal geestelijken uit Zuid-Holland, bekend onder den
naamm van Gorkummer Martelaren, eene blijvende herinnering achtergelaten."
Datt wil zeggen: bij de katholieken. Nuyens besteedt enkele gloedvolle pagina's
aann hun lot, waarbij hij uitvoerig stilstaat bij de onuitsprekelijke gruwelijkheden
vann de geuzen.51 Ook in de populaire literatuur werden de martelaren verheven tot
nationalee katholieke helden, zoals bijvoorbeeld in de roman De beeldstormer en
zijnzijn dochter van Katholieke Illustratie journalist H.A. Banning, die, niet bepaald
fijnzinnigg voor protestantse oren, de geuzen laat samenzweren in een fictieve
kroegg met de naam 'De Prince van Oranien'. 52
Dee overlevering van de Martelaren van Gorcum heeft veel weg van een invented
tradition.tradition. De oorsprong van de devotie ligt bij de familie van één van de martel
ren,, een zekere Rutger van Est, die al snel bewijsstukken begon te verzamelen
overr de gruwelijke dood van zijn oom. Deze stukken gaf hij door aan zijn broer
Willem,, die geestelijke was inde Zuidelijke Nederlanden, en in 1603 een uitvoerig
geschriftt over de martelaren publiceerde: Historiae martyrum Gorcomiensium.
500 Over de martelaren als katholieke lieu de mémoïre zie enkele belangrijke recente artikelen: P.J. Margry,
'Dee creatie van heilige ruimten in negentiende-eeuws Nederland: het Martelveld te Brielle', in: J.C. Okkema
e.a.. (redactie), Heidenen, papen, libertijnen en fijnen (Delft 1994) 249-277; Wim Vroom, 'De martelaren van
Gorcum',, in: N.C.F, van Sas (redactie), Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse
herinneringen
(Amsterdam/Antwerpenn 1995) 106-117; Hans de Valk, 'Nationale of pauselijke helden? De heiligverklaring
vann de Martelaren van Gorcum in 1867', in: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholieke leven
inin de Nederlanden 6 (1997) 139-155.
511 W.J.F. Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw, deel II, 51-54.
522 Maria-Theresia Leuker, 'Katholieke en protestantse martelaren in de negentiende-eeuwse literatuur. Over
dee nationale mythologie van Nederland', in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112 (1996)
105-128,, aldaar 112-114.
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Afb.Afb. 6 De Martelaren van
Gorkum,Gorkum, een katholieke lieu
dee mémoire. Naar het schilderijrij van C. Frascani in de Museisei Vaticani. Foto KLiB/KDC
Nijmegen. Nijmegen.

Daarmeee werden de martelaren niet zozeer een lieu de mémoire van de (onderdrukte)) noordelijke katholieken, die in mondelinge overleveringen zouden blijvenn voortleven, maar kregen zij een plaats binnen het contrareformatorisch offensieff van de zuidelijke Nederlanden. Ze maakten deel uit van de katholieke (zuidelijke)) propaganda tegen de Republiek. In dat kader zouden de meeste relieken dan
ookk (tijdens het Twaalfjarig Bestand) naar de Zuidelijke Nederlanden verhuizen.53
Inn het noorden werden de martelaren min of meer vergeten. Aan het begin van
dee negentiende eeuw was er nauwelijks sprake van een devotie. Illustratief is dat toen
dee verering in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw wèl op gang
kwam,, het de Nederlandse kerkelijke overheden nog enige moeite kostte om de preciezee plaats te lokaliseren waar de martelaren waren omgebracht. Het initiatief voor
dee heiligverklaring van de Gorcumse martelaren lag dan ook niet in Nederland. Hans
dee Valk heeft overtuigend aangetoond dat het initiatief voor de heiligverklaring uit
Romee kwam, in het kader van een breder revitaliseringsproces van de in wereldlijk
533

Vroom, 'De martelaren van Gorcum', 109-111.
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opzichtt in verdrukking verkerende wereldkerk.54 Mogelijk was ook de orde van de
Franciscanenn betrokken bij het initiatief, de overgrote meerderheid van de Gorcumse
martelarenn was namelijk afkomstig uit deze orde. De Nederlandse bisschoppen warenn aanvankelijk helemaal geen voorstander van de heiligverklaring. Pas toen deze
eenmaall een feit was, maakten ze van de nood een deugd en werden de martelaren
getransformeerdd tot nationaal-katholieke heiligen.
Traditiess worden vaak gepresenteerd al zijnde 'eeuwenoud'. Dat geeft ze soliditeitt en respectabiliteit. Hoe ouder de traditie, des te moeilijker zij terzijde geschovenn kan worden. Het voorbeeld van de Martelaren van Gorcum leert dat veel
vann de 'eeuwenoude' tradities in feite pas negentiende-eeuwse creaties zijn, opgeroepenn ter ondersteuning van eigentijdse, negentiende-eeuwse aspiraties. Het cultiverenn van tradities zegt meer over de persoon of groep die dit doet, dan over het
verledenn dat gecultiveerd wordt. Dit zelfde geldt voor de mondelinge overleveringenn die Nuyens in de jaren veertig en vijftig in West-Friesland optekende. Deze
liefstt zo oud en authentiek mogelijke legendes vervulden een belangrijke functie.
Hett zich ontplooiende katholieke volksdeel kreeg behoefte aan een levend katholiekk verleden - dat richting gaf ook aan heden en toekomst. Pas in dat kader kregenn de oude overleveringen zin en betekenis, en werd het zinvol om ze verder te
vertellen.. De mondelinge overleveringen gaven de Nederlandse katholieken iets
vann zelfrespect: een identiteit die, zo verklaarden apologeten als Nuyens, diepe
wortelss in de geschiedenis had.

Eenn katholieke geschiedtraditie
Naastt de mondelinge tradities was er ook zoiets als een schriftelijke traditie, waaropp Nuyens niet moe was steeds weer te wijzen. Natuurlijk: het was maar een dun
lijntje.. De eigen mondelinge en schriftelijke tradities die de katholieken construeerdenn waren tradities van een onderdrukte minderheid, tradities die tegen de
stroomm in moesten worden opgebouwd. Bij de onderdrukkingsmythe die de negentiende-eeuwsee katholieken cultiveerden, paste het verhaal van een langzaam
invechtenn in de overheersende protestantse traditie. In de woorden van Nuyens:
"opp een enkele uitzondering na, werd die geschiedenis alleen beschreven door
tegenstanderss van de katholieke kerk". Het rijtje namen die Nuyens in een noot
bijj elkaar kon sprokkelen oogt inderdaad zeer bescheiden, maar was gezien de
verondersteldee stelselmatige onderdrukking eigenlijk een erelijst. Nuyens: "Eigenlijkk gezegd, vindt men in Noord-Nederland geen katholiek schrijver van eenigenn naam, of invloed die de geschiedenis van de nederlandsche omwenteling der
XVIee eeuw in zijne moedertaal heeft beschreven. Het werkje van Pater van Teylingenn b.v. verdient dien naam niet. Fl. v.d. Haer en M. ab. Isselt schreven in het latijn.. Strada en Bentivoglio waren vreemdelingen."55 Alle genoemde namen, met

544 De Valk, 'Nationale of pauselijke helden?', passim.
555 Nuyens, ' D e Nederlandsche Beroerten der XVIe eeuw uit een katholiek oogpunt beschouwd; andwoord
aann prof. R. Fruin, prof. J. van Vloten en dr. M. van Deventer', citaat en noot aldaar op 238.
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uitzonderingg van Van Teylingen, gebruikte Nuyens intensief in zijn geschiedenis
vann de Beroerten. Vooral Strada (overleden in 1649) was naar zijn gevoelen een betrouwbaarr historicus. Zijn De bello Belgico decades duae werd al in de zeventiendee eeuw vertaald als De thien eerste boecken der Nederlantsche oorloge en Het
tweedetweede deel der Nederlandscbe Oorlogen. De Italiaan Bentivoglio werd bekend
doorr zijn Dello guerre di Fiandra. Zij werden door Nuyens geannexeerd als de
voorloperss van zijn eigen geschiedbeschouwing.
Dee meeste van de door Nuyens genoemde historici zijn te situeren in de
zestiendee en zeventiende eeuw, en waren een onderdeel van het katholieke contraoffensieff tegen het opdringende protestantisme. In dat contra-offensief, dat vanuit
dee Zuidelijke Nederlanden werd gecoördineerd, kreeg de geschiedschrijving een
actuelee politieke functie. In diezelfde context werd ook de overlevering van de
Martelarenn van Gorcum levend gehouden. In zijn boek De katholieke Nederlandselandse geschiedschrijving in de zestiende en zeventiende eeuw over de opstand, dat
oorspronkelijkk verscheen in 1941, onderscheidde B.A. Vermaseren enkele centra,
vann waaruit het contrareformatorische offensief in de zestiende en zeventiende
eeuww gecoördineerd werd. Veel van de uitgewekenen vonden onderdak in Keulen,
anderenn weken uit naar de Zuidelijke gewesten. In Keulen waren onder andere
Michaell ab Isselt, Franciscus Dusseldorpius en Michael Aitsinger actief. Dankzij
hett ijveren van de karthuizers en de jezuïeten kon Keulen zich ontwikkelen tot
"dee perscentrale der Contra-Reformatie". 56 In Atrecht treffen wij onder andere
Florentiuss van der Haer, een in Leuven geboren katholieke geschiedschrijver die
inn 1587 zijn De initiis tumultuum Belgicorum publiceerde, handelend over de beginjarenn van de opstand. Uit de Atrechter humanistenkring stammen ook de door
Nuyenss genoemde Pontus Payen en Renon de France. In Jan Romeins overzicht
vann de historiografie van de Nederlandse Opstand is Florentius van der Haer de
eerstee katholieke historicus die in een aangesloten geschiedverhaal de geschiedenis
vann de Nederlandse Opstand te boek heeft gesteld.57 Het boek was goed geschreven.. Maar het diende ook een politiek doel. Het was opgedragen aan de Spaanse
veldheerr Alexander Farnese, die kort daarvoor overleden was. Het kreeg zo een
plaatss ïn de snel aan kracht winnende Parma-cultus.58 Geschiedenis is nooit neutraal,, al helemaal niet toen de geschiedenis van de opstand nog zo vers in het geheugenn lag en nog niet was uitgekristalliseerd.
Voorr de periode van de achttiende eeuw was het wat moeilijker om voorlopers
vann de eigen geschiedtraditie aan te wijzen. De strijd tussen het katholieke zuiden
enn het protestantse noorden had aan belang ingeboet, en daarmee was ook de behoeftee aan een politiek geïnspireerde geschiedschrijving minder geworden. Dat is
dee reden dat de achttiende eeuw geen katholieke geschiedschrijver van statuur opleverde. .
Dee negentiende-eeuwse apologetische katholieke geschiedschrijvers konden het
566 B,A. Vermaseren, De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de zestiende en zeventiende eeww over
dede opstand (Leeuwarden 1981), hoofdstuktitel van de eerste paragraaf van het eerste hoofdstuk.
577 Jan Romein, 'Spieghel Historiael van de tachtigjarige oorlog', in: J. Presser, De Tachtigjarige Oorlog
(Amsterdam/Brussell 1978") 11-50, aldaar 30.
588 Vermaseren, De katholieke Nederlandse geschiedschrijving, 144.
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achttiende-eeuwsee 'tekort' goed gebruiken in hun epische verhaal van onderdrukkingg en discriminatie. Het ontbreken van katholieke historici van naam maakte
volgenss hen namelijk duidelijk hoezeer de katholieken ten tijden van de Republiek
onderdruktt werden. Zoals Thijm het formuleerde in zijn emancipatorische duidingg van de eigen geschiedtraditie: "De Katholieken zelven stonden, in de XVIIIe
Eeuw,, te veel buiten het letterkundig leven (...) en gedeeltelijk waren zij te slim om,
opp een min gunstig oogenblik, de taak van Pater van Teylingen voort te zetten. Dedenn zij het - het was in het Latijn, en zonder de minste emfaze."" Er was maar één
uitzondering:: het bekende Batavia sacra, volgens Fruin één van "die terecht beroemdee werken" uit de (oud-) katholieke traditie63. Fruin zou er regelmatig naar
verwijzenn in zijn vele artikelen. Batavia sacra was oorspronkelijk ïn het Latijn verschenen.611 Het tweedelige boekwerk, in 1714 te Brussel uitgegeven, was een kerkgeschiedeniss waarin de activiteiten van de bisschoppen werden beschreven. Met
hett tweede deel, dat de periode tussen 1559 en 1714 beschreef, wilde de auteur, de
priester/geschiedschrijverr Van Heussen (1654-1719), één van de belangrijkste leiderss achter het oud-katholieke schisma, aantonen dat het katholicisme in Nederlandd wel degelijk de hervorming overleefd had. Dat was precies de functie en
waardee van het boek: te laten zien dat er ook na de Middeleeuwen sprake was van
katholiekee continuïteit. Het boek werd al snel in het Nederlands vertaald."

Bilderdijkk als wegbereider
Nuyenss wilde een eigen, katholiek geschiedbeeld van de Nederlandse Opstand
construeren.. In dat proces creëerde hij zich ook een vijand, waartegen hij zich vervolgenss kon afzetten. Deze vijand, de verlicht-protestantse geschiedtraditie, tooidee hij met het epitheton "de Wagenaars-Siegenbeekiaanse opvatting van onze
volkshistorie".. Nuyens zag het als zijn taak om af te rekenen met deze traditie.
Hoezeerr deze traditie de toon aangaf blijkt uit de schoolboekjes die vanaf 1800 gebruiktt werden. Terwijl in zeventiende-eeuwse schoolboekjes nog de nadruk lag
opp de barbaarse wreedheden van de katholieke Spanjaarden, zoals bijvoorbeeld in
hett bekende in 1614 verschenen veel herdrukte schoolboekje Spiegel der jeught,
ofteofte een kort verhael der voornaemste tyrannye, ende barbarische wreetbeden
welckewelcke de Spangiaerden hierin Nederlandt bedreven hebben aan menigh duysent
menschen,menschen, gedurende de Nederlandtsche oorlogen, en daer voren, begon aan
eindd van de achttiende eeuw een nieuwe, meer verlichte wind te waaien.63 De gro-

599 Thijm, geciteerd in het voorwoord van N u y e n s ' Beroerten, xi.
600 Fruin, ' D e wederopluiking van het katholicisme', 251.
611 Over de Batavia sacra zie het werk van de grote kenner van de achttiende-eeuwse Nederlandse kerkgeschiedeniss Polman. P. Polman, Katholiek Nederland in de achttiende eeuw. Eerste deel: De Hollandse Zending
1700-17271700-1727 (Hilversum 1%8) 234-249.
622 Batavia sacra, of kerkelyke historie en oudheden van Batavia : behelzende de levens van onze eerste geloofsverkondigers,loofsverkondigers, mitsgaders van de Utregtsche bisschoppen, en van de voornaamste personen die hier
dede in geleerdheit of heiligheit uytgemunt hebben (Antwerpen 1715-1716) 3 delen. Hendrik van Ryn was de
vertaler. .
633 Uitvoeriger hierover zie: E. Kamerbeek, 'Geschiedenis op school: een vak met historie. De ontwikkeling
vann het geschiedenisonderwijs op de lagere school tot de 20ste eeuw', in: D.P. Snoep e.a., De geschiedenis ge-
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tee Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar vormde daarbij het uitgangspunt.
Diezelfdee Wagenaar produceerde in 1759 een handzame samenvatting van zijn
meerdeligee geschiedwerk, die op veel scholen gebruikt zou worden: de Vaderlandschelandsche historie verkort en bij vragen en antwoorden voorgesteld. Vooral de
Maatschappijj tot Nut van 't Algemeen zou het voortouw nemen door vanaf 1788
schoolboekjess uit te geven over de geschiedenis van Nederland waarin men
trachttee de lagere standen op te voeden tot verlichte burgers, "nuttig voor anderen
enn in elke bestelling aan het Opperwezen gelaten, tevreden, vergenoegd, en dankbaar".644 Heel bekend is het Schoolboek der geschiedenissen van ons vaderland, in
18011 gepubliceerd door 't Nut en van de hand van de latere schoolopziener H.
Westenn De Nutsmannen propageerden een vaderlandse geschiedenis die zou aanzettenn tot vaderlandsliefde, waarbij Nederland werd voorgesteld als "één groot
huisgezin".655 Maar hoe algemeen Nederlands ook geformuleerd: de katholieken
haddenn er nog heel wat op aan te merken. Dat bleek bijvoorbeeld uit verschillendee artikelen in het in 1851 opgerichte Tijdschrift voor katholieke onderwijzers,
waarinn de protestantse vooringenomenheid tegen het licht werd gehouden, met
namee daar waar het ging om de periode van de Hervorming."6 Het was juist tegen
dergelijkk verlicht protestantse schoolboekjes dat Nuyens in 1870 zijn Vaderlandschesche geschiedenis voor de jeugd zou publiceren.67 Ook de calvinisten namen stellingg en begonnen zich te roeren. Zij vonden dat het verlicht protestantse standpuntt een verwatering van het principiële protestantse geluid inhield. In 1841 publiceerdee Groen van Prinsterer al zijn Kort overzicht van de geschiedenis des vaderlands,derlands, niet lang daarna gevolgd door zijn meer bekende Handboek der geschiedenisschiedenis van het vaderland. In het voorwoord van zijn Kort overzicht verzette
Groenn zich tegen de terzijde stelling van Gods Woord in het onderwijs, waardoor
"dee dierbaarste herinneringen der Natie (...) in vergetelheid" zouden geraken.
Groenn stelde daarentegen "het licht der Evangelische belijdenis" centraal. De
Historiee was "een heilig pand dat ons door de Vaderen overgeleverd is".61*
Calvinistenn zowel als katholieken stelden zich teweer tegen het verlicht protestantsee geschiedbeeld. Nuyens wilde dit geschiedbeeld vanuit zijn katholieke in-

kieurd:kieurd: historie - schoolplaten -J.H. Isings (Utrecht/Assen 1982) 103-118 en Ernst Mulder, 'Lessen in het vaderland.. Geschiedenisonderwijs op de lagere school tot in de 20e eeuw', in: Holland 22 (1990) 216-224. Meer
inn zijn algemeenheid over de verlichte onderwijshervormingen van rond 1800 zie Jan Lenders, De burgeren de
volksschool.volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming
Nederland 1780-1850 (Nijmegenn 1988).
644 Geciteerd in: Mulder, 'Lessen in het vaderland', 219.
655 Zie bijvoorbeeld Hugo Beijerman, De geschiedenis des vaderlands een kostbaar erfgoed voor Nederlandschesche kinderen, en hun op de scholen noch te onthouden noch verminkt voor te stellen. Aanspraak, gehouden bij
dede opening van de algemeens vergadering der Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, den lOden augustus,
18521852 (z.p. 1852), aldaar 6-7.
666 Zie bijvoorbeeld twee niet nader ondertekende stukken: 'Partijdigheid onzer historieschrijvers aangetoondd in hun oordeel over eenige hoofdpersonen uit den tijd der Hervorming' en 'Gedaanteverandering van
dee geschiedenis onzes vaderlands', in: Tijdschrift voor katholieke onderwijzers 2 (1852) resp. 107-120 en 262269. .
677 W.J.F. Nuyens, Vaderlandsche geschiedenis voor de jeugd, inzonderheid ten gehrmke bij huisonder-wijs en
voorvoor de bijzondere R.K. Scholen (Amsterdam 1870). Voor de verwijzing naar de verlichte geschiedenisboekjes
vann 't N u t zie de Voorrede.
688 G. Groen van Prinsterer, Kort overzicht van de geschiedenis des vaderlands, de door mij gebruikte editie
ontbeertt een titelpagina, maar stamt blijkens het voorwoord uit 1866, de citaten aldaar op iii.

118 8

KatholiekeKatholieke identiteit en historisch bewustzijn

valshoekk afbreken. Heel opmerkelijk is dat hij bij deze 'afbrekende' werkzaamhedenn de grote romantische literator en protestantse geschiedschrijver Willem Bilderdijkk (1756-1831) als zijn belangrijkste leidsnoer gebruikte. Tussen 1817 en
18199 gaf Bilderdijk als privaat-docent college in Leiden over de Nederlandse geschiedenis.. Na zijn dood zouden deze collegedictaten door H.W. Tydeman wordenn uitgegeven. In zijn meerdelige Geschiedenis des Vaderlands stelde Bilderdijk
datt de ware grootheid van de Nederlandse geschiedenis in de Middeleeuwen lag;
dee Opstand betreurde hij als een ongelukkige en onrechtmatige onderbreking van
hett Bourgondische centralisatieproces.M Bilderdijks voornaamste kop van Jut was
Wagenaarss Vaderlandsche historie. Bilderdijk ging fel tekeer tegen "Wagenaars
opgestapeldee domme misslagen" die "in de Historie onzes Lands gecanoniseerd
zijn."700 Met een grote vrijmoedigheid, die soms ontaardde in regelrechte grofheid,
ontluisterdee hij tot dan toe onaantastbare historische reputaties. Margaretha van
Beierenn noemt hij bijvoorbeeld "een helse teef", Jacoba van Beieren een "Henegouwschee lichtekooi."71
Dee Leidse hoogleraar welsprekendheid, Nederlandse letterkunde en vaderlandsee geschiedenis Matthijs Siegenbeek (1774-1854) nam in de jaren dertig van de negentiendee eeuw de verdediging van Wagenaar op zich. In 1835 publiceerde de
voorall als spellingshervormer bekend geworden Leidse hoogleraar zijn De eer
vanvan Wagenaar als historieschrijver.71 Siegenbeek verdedigde de achttiende-eeuwse
geschiedschrijver,, zijn grote voorbeeld, tegen Bilderdijks "schier voorbeeldelooze
ligtzinnigheid,, over Wagenaar, op den toon der uiterste verachting". Siegenbeeks
boekjee bestaat uit twee delen. In het eerste, omvangrijkste deel, verdedigde hij de
eerr van Wagenaar, terwijl hij in het kleinere tweede deel op de bres sprongg voor Jacobaa van Beieren, wier "dartele en wufte aart" Bilderdijk aan de kaak had gesteld.73
Siegenbeekss eigen drijfveer was dat hij, net als Fruin later, in zijn nationalistisch
geïnspireerdee geschiedschrijving de partijtegenstellingen in de Republiek wilde
overwinnen.74 4
Bilderdijkk is een opmerkelijke figuur in onze cultuurgeschiedenis. Zijn onstuimigee veelzijdigheid doet bepaald on-Nederlands aan. Dat Bilderdijk onder vuur
kwamm te liggen is daarom niet verbazingwekkend: grootheid kan hier meestal niet
699 P.B.M. Blaas, 'Het karakter van het vaderland. Vaderlandse geschiedenis tussen Wagenaar en Fruin', in:
N.C.F,, van Sas (redactie), Vaderland. Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940 (Amsterdam 1999)
365-389,, de aangehaalde passage aldaar o p 379. Meer uitvoerig over Bilderdijks vaderlandse geschiedenis zie
hett proefschrift van Jakob Moll, Biiderdijk's 'Geschiedenis des vaderlands' (Assen 1918).
700 Bilderdijk, geciteerd in Wessels, Bron, waarheid en de verandering der tijden, 263.
711 Deze voorbeelden van Bilderdijks grofheid worden opgesomd in P. Geyl, 'Bilderdijk als geschiedschrijver',, 225.
722 Matthijs Siegenbeek, De eer van Wagenaar als historieschrijver, en die van Jacoba van Beijeren, tegen Mr.
W.W. Bilderdijk, in zijne geschiedenis des vaderlands, verdedigd door — (Haarlem 1835).
7575 " H a a r dartele en wufte aart dreef haar tot het zoeken van uitspanningen onder burgers en boeren" (165166),, terwijl zij volgens Siegenbeek, "hoewel niet onberispelijk" toch ook beschikte over "vele voortreffelijke
hoedanigheden"" (173, de laatste van Siegenbeeks boekje).
744 W. Otterspeer, 'De leerstoel vaderlandse geschiedenis, 1860-1925', in: W. Otterspeer (redactie), Een universiteitversiteit herleeft. Wetenschapsbeoefening aan de Leidse Universiteit vanaf de tweede helft van de negentiende
eeuweeuw (Leiden 1984) 38-54, aldaar met name 42-43. Over Siegenbeeks nationalisme, zoals onder andere naar vorenn komend in zijn Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde zie Frans Ruiter, 'Regenbak of fontein.. Nederlandse literatuurhistorici over volk en buitenland', in: Forum der letteren. Tijdschrift voor taal- en
letterkundeletterkunde 34 (1993) 29-51, aldaar 32-34.
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opp instemming rekenen.75 Twintigste-eeuwse critici als Geyl en Rogier hebben
zeerr kritisch geoordeeld over de dichterlijke Bilderdijk. Tegelijkertijd oordeelden
zijj zeer veel positiever over de nuchtere Wagenaar.76 Het werd bijna een nationale
sportt om Bilderdijk te verguizen. Hoe anders was het oordeel in de negentiende
eeuw.. Robert Fruin wijdde bijvoorbeeld enkele zeer positieve woorden aan Bilderdijk,, zoals bijvoorbeeld in de toespraak die hij hield bij de aanvaarding van de
leerstoell vaderlandse geschiedenis aan de Leidse universiteit. Fruin stelde dat Wagenaarr op het eerste gezicht misschien onpartijdiger lijkt dan Bilderdijk, maar dat
dee schijn in dit verband bedriegt.77 In dit positieve oordeel over Bilderdijk speelde
ongetwijfeldd Fruins monarchisme een belangrijke rol, een monarchisme dat hij
deeldee met Bilderdijk. Volgens Fruin had Bilderdijk met zijn werk ons een juister
denkbeeldd van de geschiedenis gegeven.
"Menschenn als Bilderdijk zijn er niet veel. Voor de fouten, waarin hij vervallen is, waarborgtt ons het gemis van de dichterlijke verbeelding, van de bruischende hartstocht, die in
hemm leefde. Met het goede, dat hij ons voor heeft gehouden, kunnen wij allen ons voordeell doen. Wat hij op partijdige wijs gedaan heeft, moeten wij hem met onpartijdigheid
nadoen."78 8
Velenn zouden het Fruin nazeggen, zoals bijvoorbeeld Jan Romein die stelde dat
Bilderdijkk met zijn oorspronkelijke visie aan de basis had gestaan van zowel een
katholiekee als een orthodox-protestantse geschiedbeschouwing. "Beiden zouden
vann zijn ruimheid op beperkter grondslag iets stelligers maken. Stellig en beperkt
genoegg om er een traditie op te bouwen." 79 Volgens Kernkamp had Bilderdijks
postuumm verschenen meerdelige Geschiedenis des Vaderlands nieuwe perspectievenn geopend, een "verruiming van horizon" doordat hij uitvoerig inging op de geschiedeniss van de Middeleeuwen.80 In die 'ontdekking van de (katholieke) middeleeuwen'' school precies de aantrekkingskracht die Bilderdijk op veel katholieken
uitoefende,, Alberdingk Thijm voorop. In een recente historiografische studie gaat
L.H.M.. Wessels in op Wagenaars reputatie in de negentiende en twintigste eeuw.
755 Over Bilderdijk zie de recente imponerende studie van Joris van Eijnatten, Hogere sferen. De ideeënwereldreld van Willem Bilderdijk (1756-1831) (Hilversum 1998).
766 Vergelijk P. Geyl, 'Bilderdijk als geschiedschrijver', in; P, Geyl, Kernproblemen van onze geschiedenis
(Utrechtt 1937) 221-238 en L.J. Rogier, 'Over de geschiedschrijver Bilderdijk', in: L.J. Rogier, Terugblik en uitzicht.zicht. Verspreide opstellen (Hilversum/Antwerpen 1965) deel II, 113-131. Over Geyl en Bilderdijk zie Wïm
Berkelaar,, 'Bestrijders van Bilderdijk. Conrad Busken Huet en Pieter Geyl contra Willem Bilderdijk', in:
TransparantTransparant 11 (2000) nr. 2, 4-10. Overigens ook de twintigste-eeuwse protestantse historicus H . Smitskamp
oordeeldee zeer kritisch over Bilderdijks geschiedkundige kwaliteiten: H. Smitskamp, 'Bilderdijk historicus?',
in:: J.A.L. Lancée (redactie), Mythe & Werkelijkheid. Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening
(16001900)1900) (Utrecht 1979) 146-158. Zie ook P. Geyl, 'Een eeuw strijd om Bilderdijk', in: P, Geyl, Van Bilderdijk tot
Huizinga.Huizinga. Historische toetsingen (Utrecht/Antwerpen 1963) 7-81.
7777 Robert Fruin, 'De onpartijdigheid van den geschiedschrijver', in: Verspreide geschriften ('s-Gravenhage
1904)) deel IX, 274-299, aldaar 283-284. Zie verder Robert Fruin, 'Over de geschiedenis als leermeesteres des
levens',, in: Verspreide geschriften ('s-Gravenhage 1904) deel IX, 316-331, aldaar 317-318. Vergelijk Jo Tollebeek,, De toga van Fruin. Denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860 (Amsterdam 1990) 22-23 en Wessels,, Bron, waarheid en de verandering der tijden, 271-272.
788 Fruin, 'Over de geschiedenis als leermeesteres des levens', 318.
799 Jan Romein, 'Bilderdijk als geschiedschrijver', in: Jan Romein, Het onvoltooid verleden.
Cultuurhistorischesche studies (Amsterdam 1948) 265-275, aldaar 275.
800 G.W. Kernkamp, 'Van Wagenaar tot Fruin', in: dez., Van menschen en tijden. I. Studiën over geschiedschrijversschrijvers (Haarlem 1931) 1-35, aldaar 3-4.
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Uiteraardd wordt in dit verband Bilderdijk uitvoerig genoemd, maar over de invloedd van Wagenaar en Bilderdijk op de negentiende-eeuwse katholieken rept de
oorspronkelijkk in Nijmegen opgeleide historiograaf Wessels opmerkelijk genoeg
mett geen woord.81 Toch kan Bilderdijks belang voor de negentiende-eeuwse katholiekee geschiedschrijving moeilijk overschat worden. Volgens Gerard Brom
wass het Bilderdijk die de katholieken de 'officiële' geschiedschrijving binnenloodste.. Het eerste, grote hoofdstuk van Broms Romantiek en katholicisme is dan
ookk volledig gewijd aan de sleutelrol die Bilderdijk naar zijn mening vervulde.
Bromm formuleerde het in beeldende bewoordingen: zoals de reus Christophorus
hett Christuskind door de golven droeg, introduceerde Bilderdijk de katholieken
inn hun eigen geschiedenis."2
Ookk Nuyens vroeg, in zijn stuk 'Reconstructeurs der geschiedenis', speciale
aandachtt voor de rol van Willem Bilderdijk. Nuyens: "Ik ben er verre van af dien
genialenn man als een groot geschiedschrijver te beschouwen; maar wel als een der
reconstructeurss van onze vaderlandsche historie. De eenzijdige opvatting, die in
Wagenaarr zijne hoogste uiting vond, de verkeerde begrippen omtrent de verhoudingenn in de middeneeuwen, omtrent het wezen van den opstand tegen Filips II
vondenn in Bilderdijk een heftigen, hartstochtelij ken bestrijder."83 Het was Bilderdijkk die de eenzijdige interpretatie van Wagenaar aan de kaak had durven stellen.
Nuyenss noemde hem daarom "een der grootste mannen, waarop ons vaderland
magg roemen".84
Alss autodidact leunde Nuyens zwaar op Bilderdijk. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
Nuyens'' eerste grote historische publicatie: Het Katholicismus in betrekking met
dede beschaving van Europa. In het hoofdstuk dat gewijd is aan de Nederlandse geschiedeniss is Bilderdijk zijn hoofdbron. Hij citeert hem woordelijk, soms vele pagina'ss lang. Hij kon Bilderdijk dan ook goed gebruiken voor zijn doeleinden.
Nuyens'' Het katholicismus was een schotschrift tegen Wagenaars interpretatie
vann de geschiedenis. Hij wilde afbreken, net zoals ook Bilderdijk in zijn Geschiedenisdenis des vaderlands had gedaan. Bilderdijk voorzag hem van meer dan voldoendee ammunitie.
Laterr zou Nuyens meer afstand nemen van Bilderdijk, mede omdat hij in de gatenn kreeg dat Bilderdijk als historisch onderzoeker lang niet altijd serieus is te nemen.. Deze veranderende perceptie van Bilderdijk zegt vooral iets over de ontwikkelingg die Nuyens zelf heeft doorgemaakt: van felle partijganger naar historicus.
Verwijzingenn naar Bilderdijk pasten niet langer in het zelfbeeld dat Nuyens van
811 Wessels, Bron, waarheid en de verandering der tijden. Over Wagenaars reputatie in de negentiende en
twintigstee eeuw zie: 263-287. Van de katholieke historici wordt alleen Rogier in het voorbijgaan genoemd.
Nuyenss krijgt alleen een plaatsje in Wessels' hoofdstuk over de algemene receptie van de verlichting in later
eeuwen:: 256-257. Over Wagenaars plaats in de ontwikkeling van de 'vaderlandse geschiedenis' zie: P.B.M.
Blaas,, ' H e t karakter van het vaderland. Vaderlandse geschiedenis tussen Wagenaar en Fruin (1780-1840)', in:
P.B.M.. Blaas, De burgerlijke eeuw. Over eeuwwenden, liberale burgerij en geschiedschrijving (Hilversum
2000)) 24-45.
822 Gerard Brom, Romantiek en katholicisme in Nederland (Groningen/Den Haag 1926) twee delen, deel I,
3.. Voor zijn invloed op de katholieken, en dan met name Thijm, zie 62-70.
833 Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 166.
844 W.J.F. Nuyens, Het katholicismus in betrekking met de beschaving van Europa (Amsterdam 1856) twee
delen,, deel II, 161-177. Citaat over Bilderdijk op 162.
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zichzelff had opgebouwd. In 1879 schreef hij kritisch: "De hartstochtelijkheid
maaktt Bilderdijk vaak lichtgeloovig. Zoo hij zich eenmaal door voorliefde of door
politiekee haat heeft laten medesleepen, is zijn scherpen blik en helderen geest, geheell en al beneveld, en is hij niet meer te vertrouwen. Als geschiedschrijver is hij
dann ook over 't algemeen zeer middelmatig, en moet men hem met groote behoedzaamheid,, als autoriteit erkennen."85 In een brief aan Thijm, van 22 juni 1882,
gingg hij nog veel verder en schreef zelfs: "Ik voor mij gevoel mij niet in staat veel
vann hem te lezen, zonder van verveling in slaap te vallen."86 Met deze opmerking
deedd Nuyens zonder twijfel te weinig recht aan de invloed die Bilderdijk aan het
beginn van zijn historische carrière wel degelijk op hem heeft uitgeoefend. Bilderdijkk opende voor hem perspectieven die hij in zijn eigen werk op een meer verantwoordee en historische ambachtelijke wijze zou uitdiepen. Van hieruit kreeg hij
meerr zicht op de eigen katholieke traditie, met namen als de hierboven al genoemdee Strada, Van der Haer en anderen. Nuyens en de andere katholieken gebruiktenn Bilderdijk als opstap om zo een eigen geschiedtraditie te kunnen ontwikkelen. .
Dezee eigen katholieke traditie, die in de negentiende eeuw werd geconstrueerd,
zouu uiteindelijk worden opgenomen in de 'nationale' traditie. Dit gebeurde met
namee in het werk van Robert Fruin. Wanneer wij zijn Verspreide geschriften
overzien,, dan is het opvallend hoeveel plek Fruin inruimt voor 'katholieke'
onderwerpen,, en hoe welwillend hij daarover schrijft. Gerard Brom zou in zijn
gebruikelijkee geëxalteerdheid, Fruin, vanwege diens 'katholizerende tendenzen',
ongetwijfeldd hebben neergezet als een crypto-katholiek. Naar aanleiding van de
heiligverklaringg van de Martelaren van Gorcum publiceerde Fruin in 1865 een
artikell over deze slachtoffers van de "bloedige onverdraagzaamheid" van de protestanten.877 In zijn streven naar conciliantie was Fruin er veel aan gelegen om te
demonstrerenn dat niet alleen de protestanten konden bogen op martelaren. Voor
zowell protestantse als katholieke slachtoffers van geloofsvervolging koesterde
Fruinn "denzelfden eerbied".88 De katholieken moesten in de Nederlandse geschiedeniss geïntegreerd worden, dat is precies de reden dat hij als zijn hoop uitsprakk "dat eerlang een katholiek de taak op zich nemen zal, om uit het oogpunt
zijnerr Kerk, maar zonder blind vooroordeel, de geschiedenis van ons volk te beschrijven."" Fruins artikel 'De Gorcumsche martelaren', dat verscheen in De
Gids,Gids, was bedoeld om het evenwicht in de Nederlandse geschiedenis terug te
brengen,, een geschiedenis die naar zijn mening tot nog toe teveel in eenzijdig
protestantsee zin beschreven was. In zijn Gidsartikel wees Fruin op enkele artikelenn in De Katholiek. Deze artikelen in De Katholiek, waarover Fruin zei dat
zee geschreven waren door een "geleerden schrijver", demonstreerden naar zijn
meningg dat de katholieken hun eerste schreden hadden gezet om een volwaardigee plaats in de Nederlandse geschiedschrijving te verwerven.
855 W.J.F. Nuyens, 'De invloed der philosophic van de XVIIIe eeuw op Nederland', in Onze Wachter (1879)
179-214,, aldaar 206.
866 Nuyens aan Thijm, 22 juni 1882, geciteerd in Brom, Romantiek en katholicisme in Nederland, deel 1, 67.
877 Robert Fruin, 'De Gorcumsche martelaren', in: Verspreide geschriften deel II ('s-Gravenhage 1900) 277335,, aldaar 277-278.
888 Fruin, 'De Gorcumsche martelaren', 315.
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Fruinss pogen de katholieken in de geschiedenis te betrekken was zonder twijfel
niett vrij van paternalisme. Bovendien had Fruin de katholieken nodig als tegenwichtt tegen de orthodox-protestantse geschiedinterpretatie. Door beiden tegenoverr elkaar te zetten kon hij komen tot een hogere synthese waarin plaats was voor
allee gezindten in de Nederlandse samenleving. W.G.C. Byvanck constateerde al
directt na Fruins overlijden in 1899 dat Fruins wijze van geschiedschrijving "de
historiee tot een soort van parlement" maakte "waar hij elke gebeurtenis en elke
partijj zich met haar volle gewicht wilde laten uitspreken". 89 In dat verband moetenn ook Fruins welwillende woorden aan het adres van Nuyens worden begrepen,
toenn hij in De Gids diens Beroerten besprak.
Fruinn profileerde zich als de eerlijke, boven de partijen staande historicus die iederr recht wilde doen. Maar dan moesten de katholieken zich wel conformeren aan
zijnn vaderlijke terechtwijzingen. Daarbij had hij wel enige zorg over het opkomendee ultramontanisme in die tijd. De Syllabus errorum was er het meest beruchtee voorbeeld van. Fruin sprak de katholieken vaderlijk toe dat ze niet te ver
moestenn gaan in hun fanatisme. Maar hij bleef ondertussen zijn best doen de katholiekenn voluit recht te doen. In 1893 nog deed hij een bronnenuitgave het licht
zienn van belangrijke excerpten uit het nog ongedrukte geschiedwerk van Franciscuss Dusseldorpius, die hij vooraf deed gaan door een uitvoerige inleiding waarin
hijj wederom zijn beproefde stelling boven de partijen innam. Het was van belang
omm van Dusseldorpius kennis te nemen, zo zei hij, omdat men niet billijk over de
Opstandd kan oordelen "zoo men haar niet uit het oogpunt van elk der aan den
strijdd deelnemende partijen met onbevangen blik en welwillende aandacht heeft
gadegeslagen."900 In zijn een jaar later gepubliceerde, en niet veel minder uitgebreiddee 'De wederopluiking van het katholicisme in Noord-Nederland, omstreekss den aanvang der XVIIe eeuw' constateerde Fruin dat het herstel van de katholiekee bisschoppelijke hiërarchie "goede vruchten had gedragen", zeker ook
voorr de geschiedenisstudie. Hij verwees in dit verband naar twee katholieke tijdschriften,, de Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem en het
ArchiefArchief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom van Utrecht, die "een schat van
authentiekee stukken" het licht hebben doen zien "onder de oogen van belangstellenden,, ook onroomsche". 91 Met name noemde hij de zeer belangrijke Relationes
vann de Apostolisch Vicarissen aan de paus. Met zijn 'Wederopluiking' bouwde
Fruinn voort op katholiek voorwerk. Dat Fruin de katholieken serieus nam bleek
ookk uit een debat dat hij in 1895 voerde met de Amsterdamse priester B.H. Klönne,, over de geuswording van Amsterdam in de jaren van de Nederlandse Opstand.
Inn dit artikel besteedde Fruin overigens ook veel aandacht aan het "welbekende"
werkk van Van Teylingen.92

899 W.G.C. Byvanck, 'Robert Fruin', in: W.G.C. Byvanck, Literarische en historische studiën (Zutphen 1918)
215-401,, aldaar 283. Voor Fruins beproefde stijl van woord en wederwoord zie ook Jo Tollebeek, De toga van
Fruin.Fruin. Denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860 (Amsterdam 1990) 27-33.
900 Robert Fruin, 'De Annales van Franciscus Dusseldorpius', in: Verspreide geschriften ('s-Gravenhage
1903)) deel VII 266-363, aldaar 268.
911 Robert Fruin, 'D e wederopluiking van het katholicisme in Noord-Nederland, omstreeks den aanvang der
XVIIee eeuw', in: Verspreide geschriften (s'-Gravenhage 1901) deel III 249-344.
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Inn de jaren negentig werd de Leidse historicus in enkele artikelen in De Katholiekliek met eer overladen en geroemd als de "grootmeester", de "onpartijdige geschiedschrijver"" die altijd "hoor en wederhoor" toepaste.93 Natuurlijk was er ook
well kritiek. Zo had de kritische bespreker van Fruins 'Wederopluiking' zich gestoordd aan Fruins stelling dat er in de Republiek "vrijheid van godsdienst" zou
hebbenn geheerst. De "vader der moderne historiographie", met "zijne niet licht te
overschattenn verdiensten"94 was en bleef een protestants historicus. In een artikel
vann W.F.N, van Rootselaar heette het streng: "Zoolang Prof. Fruin den Christus
derr Katholieke Kerk, den mensch geworden Zoon des Vaders niet erkent en huldigtt als den Koning der geschiedenis, van wien alles uitgaat, tot wien alles wederkeert,, zal hij, ondanks zijn oprechtheid en eerlijkheid en waarheidslievendheid, in
hoofdzaakk een partijdig geschiedschrijver evenals Ranke wezen."95 Maar het feit
datt deze en andere artikelen over Fruin verschenen in De Katholiek duidt er al op
datt in katholieke kring veel waardering was voor Fruins serieuze pogen zich in de
katholiekee geschiedtraditie te verdiepen, iets dat ook naar voren kwam in de lovendee woorden die Fruin aan Nuyens' Beroerten had gewijd, het werk dat mag
geldenn als de bekroning van de katholieke geschiedtraditie.

922 R. Fruin, 'De stemming der katholieke gemeente en der regeering van Amsterdam tijdens het geus wordenn der stad', in: Verspreide geschriften ('s-Gravenhage 1901), deel III, 1-39. Over Klönne: L.C.L. Eijgenraam,
'Mgr.. B.H. Klönne, Ecre-Kamerhecr van Z.H. Paus Pius, Rector van het Beggijnhof te Amsterdam', in: Het
JaarboekjeJaarboekje va.nJos.Alb. Alberdtngk Thijm 53 (1904) vii-xviii. Deze buitengewoon actieve rector van het Amsterdamsee Begijnhof zette zich overigens wel vaker in voor katholieke actiepunten, zoals bijvoorbeeld de revitaliseringg van de Amsterdamse sacramentsprocessies. Hiervoor zie: Herman Roodenburg, 'Het verleden opgepoetst:: pastoor Klönne, het "folklore" en de zestiende-eeuwse sacramentsprocessies', in: Peter Jan Margry
(redactie),, Goede en slechte tijden: het Amsterdamse Mirakel van Sacrament in historisch perspectief
(Aerdmhoutt 1995) 17-29.
933 A. van Kerkhoff, 'Prof. Dr. Robert Fruin en de wederopluiking van het Katholicisme', in: De Katholiek
1077 (1895) 21-41, 176-193, 339-353, aldaar 22-23. Vergelijk Jo Tollebeek, De toga van Fruin. Denken over geschiedenisschiedenis in Nederland sinds I860 (Amsterdam 1990) 42-43.
944 Van Kerkhoff, 'Prof. Dr. Robert Fruin', 353.
955 W.F.N, van Rootselaar, 'De geschiedschrijvers: Ranke en Fruin', in: De Katholiek 110 (1896) 180-196, aldaarr 196.

44 Providentiële geschiedschrijving:
N u y e n s '' katholieke geschiedfilosofie

Nuyenss was en bleef een katholieke geschiedschrijver, voor wie de theologische
interpretatiee van het verleden het onmisbare fundament van zijn geschiedbeschouwingg vormde. Wat betreft zijn "Philosophic der Historie" kwam het licht
voorr hem "van Boven".1 Zoals Nuyens het formuleerde: aan de basis van alle politiekk en van alle geschiedschrijving ligt een theologische opvatting ten grondslag:
"Iederr religieus, ieder politiek stelsel steunt op een historie-beschouwing; terwijl
iederee historie beschouwing, op hare beurt ontspruit uit een religieus, uit een politiekk stelsel."2 We bevinden ons hier in het domein van de speculatieve geschiedfilosofie.33 Het gaat daarbij om vragen als: Wat is de zin van het lijden in de geschiedenis?? Wat is de verhouding tussen noodlot en vrije wil? Kan God rechtstreekss in de menselijke geschiedenis ingrijpen en deed hij dit ook? Voor Nuyens
betekendee 'katholieke geschiedschrijving' meer dan een (nieuwe) visie op de
Nederlandsee Opstand vanuit een emancipatoir perspectief. Het verwees voor hem
ookk naar de dieper liggende zin van de geschiedenis.
Dee speculatieve geschiedfilosofie is lange tijd uit de mode geweest. Maar met de
opmarss van het narrativisme is zij weer populair geworden. Nu het 'verhaal' weer
centraall staat, is er in de geschiedfilosofie aandacht gekomen voor de ordening en
dee samenhang van dit verhaal. Geschiedfilosofen als Peter Munz en Haskel Fain
hebbenn erop gewezen dat aan elk geschiedverhaal, aan elke (re-)constructie van
hett verleden, een speculatieve geschiedfilosofie ten grondslag ligt.4 Vanuit de narrativistischee geschiedfilosofie is er daarom veel belangstelling voor het werk van
dee grote systeembouwers, waarbij met name hun retorisch apparaat centraal staat.
Hett gaat om denkers zoals de grote katholieke geschiedfilosofen Augustinus en
Bossuet.55 Nieuwe apologeten van de christelijke geschiedschrijving hebben en-

11 Nuyens, Geschiedenis van bet Nederlandscbe volk, sedert 1815, 4. O o k aangehaald door J.A. Bornewasser,
'Geschiedbeoefeningg en katholieke geloofsovertuiging in verschuivend perspectief', in: dez., Kerkelijk verledenden in een wereldlijke context (Amsterdam 1989) 34.
22 W.J.F. Nuyens,'Reconstructeurs der geschiedenis', in: Onze wachter (1878) dl. I, 161-182, aldaar 162-163.
33 Twee klassieke overzichten van de speculatieve geschiedfilosofie zijn: Frank E. Manuel, Shapes of philosophicalophical history (Londen 1965) en Karl Lowith, Meaning in history. The theological implications of the philosophyophy of history (Chicago 195CF). Enkele overzichten vanuit een christelijk perspectief zijn: Robert Paul Mohan,
PhilosophyPhilosophy of history. An introduction (New York 1970), James M. Connoly, Human history and the word
God.God. The christian meaning of history in contemporary thought (New York 1965), Shirley Jackson Case, The
christianchristian philosophy of history (Chicago 1943) en Peter Guilday (redactie), The catholic philosophy of history
(Neww York 1967, eerste druk: 1936). Een moderne christelijke geschiedfilosofie biedt een populair boek van
Herbertt Butterfield, De God der geschiedenis (Amsterdam 1966).
44 Vergelijk: P. Munz, The shapes of time (Middletown 1978) en H . Fain, Between philosophy and history
(Princetonn 1971).
55 Vergelijk Albert Cook, History/Writing: The theory and practice of history in Antiquity and in Modern
TimesTimes (Cambridge 1988) en A. Kemp, The estrangement of the past: a study in the origins of modern historical
consciousnessconsciousness (New York/Oxford 1991).
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thousiastt ingehaakt bij deze notie, die naar hun mening een christelijke geschiedschrijvingg weer respectabel kan maken.6 Als immers aan elk geschiedverhaal een
speculatievee geschiedfilosofie ten grondslag ligt, wat is er dan mis met een christelijkelijke geschiedfilosofie? Zingeving is het sleutelwoord.
Dee geschiedenis van de negentiende-eeuwse Nederlandse geschiedschrijving
wordtt vaak voorgesteld als een onvermijdelijke opmars richting een nieuwe, wetenschappelijkee geschiedopvatting. In die standaardvisie bevrijdde de Vader van
dee Nederlandse geschiedschrijving', Robert Fruin, door zijn positivistische
grondhouding,, het historisch denken in Nederland "van een zekere theologische
ballastt en wijsgerige bespiegeling".7 Nieuw was, dat de theologisch en wijsgerig
geïnspireerdee geschiedschrijving aan invloed begon in te boeten. Dit gold evenzeerr voor de Verlichte Voltairiaanse wijze van geschiedschrijving als voor de providentiëlee geschiedschrijving, waarbinnen 'Gods hand in de geschiedenis' zo'n
grotee plaats innam. Een dergelijke nadruk op de vernieuwende aspecten van de
negentiende-eeuwsee geschiedschrijving kan ons licht doen vergeten dat de wijsgerigg en theologisch geïnspireerde wijze van geschiedschrijving ook in de negentiendee eeuw nog zeer invloedrijk was. In zijn boek over de achttiende-eeuwse geschiedschrijverr Jacobus de Rhoer heeft de gereformeerde historicus A.Th. van
Deursenn erop gewezen dat wij de geschiedschrijving van die tijd niet moeten beoordelenn vanuit onze moderne wetenschapsopvatting, maar eenvoudigweg ons
moetenn afvragen: wat betekende wetenschap toen. En in tegenstelling tot nu bezatenn in die tijd de klassieken en de bijbel voor velen een fundamentele autoriteit.
Hett is één van de redenen waarom geschiedschrijvers in die tijd zich uitgebreid
bezighieldenn met vragen als in welk seizoen God precies de aarde had geschapen
enn met kwesties of de boom van goed en kwaad een palmboom was of niet. Het
accentt van de achttiende-eeuwse geschiedschrijving lag mede daarom op de klassiekee en op de bijbelse geschiedenis. Maar ook door latere geschiedschrijvers werd
nogg regelmatig verwezen naar de rol van Gods voorzienigheid in de geschiedenis.
Vann Deursen stelt terecht dat aan deze noties werd vastgehouden door geschiedschrijverss tot in de negentiende eeuw toe.8 Hieraan kan worden toegevoegd: ook
doorr Nuyens.

66 Vergelijk R. Kuiper, Uitzien naar de zin. Inleiding tot een christelijke geschiedbeschowwing (Leiden 1996)
enn Ewald Mackay, Geschiedenis bij de bron. Een onderzoek naar de verhouding van christelijk geloof en historischerische werkelijkheid in geschiedwetenschap, wijsbegeerte en theologie (Sliedrecht 1997).
77 P.B.M. Blaas, 'De prikkelbaarheid van een kleine natie met een groot verleden: Fruins en Bloks nationale
geschiedschrijving',, in: Theoretische geschiedenis 9 (1982) 271-303, aldaar 280.
88 Fragmenten van Van Deursens studie over Jacobus de Rhoer zijn herdrukt in: A.Th, van Deursen, 'Jacobuss de Rhoer, een historicus op de drempel van een nieuwe tijd', in: A.Th. van Deursen, De hartslag van het
leven.leven. Studies over de Republiek der Verenigde Nederlanden (Amsterdam 1996) 248-269, aldaar zie met name
249,, 254. Voor het grote belang dat in de achttiende eeuw aan de Goddelijke providentie werd gehecht zie:
A.Th.. van Deursen, 'Wijsgerige geschiedschrijving in Nederland', in: J.A.L. Lancée (redactie), Mythe & werkelijkheid.kelijkheid. Drie eeuwen vaderlandse geschiedbesckowwmg (1600-1900) (Utrecht 1979) 103-120, aldaar met
namee 108-112.
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Speculatievee geschiedfilosofie: de erfenis van A u g u s t i n u s

Ditt hoofdstuk gaat over de consequenties van N u y e n s ' katholieke geschiedfilosofiee en teleologische visie voor zijn praktische geschiedbeoefening. M o d e r n e gelovigee historici willen deze twee zaken graag van elkaar gescheiden h o u d e n . Als
christenchristen geloven zij in Gods heilsplan, als historicus zien zij het echter niet als h u
taakk dit Goddelijke heilsplan in de geschiedenis aan te wijzen, zo zij dit al z o u d e n
kunnen. 99 Voor N u y e n s lag dit anders. Hij mengde de profane geschiedenis met de
heilsgeschiedenis.. Zoals de invloedrijke kanselredenaar Mgr Bossuet in 1681 had
gedaann in zijn Discours sur l'bistoire universelle, waarvan het eerste deel een k r o niekmatigg overzicht gaf van d e geschiedenis vanaf de schepping en de geboorte
vann A d a m tot en met het tijdvak van Karel de Grote. Vergelijkbaar hiermee integreerdee N u y e n s in zijn eerste grote historische werk Het katholicismus, en de beschavingschaving van Europa de geboorte van Christus in zijn algemene, profane g
schiedverhaal.. Voor N u y e n s en Bossuet waren bijbelse geschiedenis en mensengeschiedeniss onlosmakelijk met elkaar verweven. D a a r o m o o k konden zij de bijbel
alss historische b r o n gebruiken. 10 H e t aanwijzen van G o d s hand in de geschiedenis
wass evenwel iets anders. N u y e n s doet het slechts met mate. Opmerkelijk genoeg
voorall op m o m e n t e n als het voor zijn katholieke voorouders tegenzat. H e t zijn de
m o m e n t e nn dat hij zich afvraagt wat G o d met dit alles voor kan hebben.
Watt betreft zijn overkoepelende katholieke geschiedfilosofie beriep N u y e n s
zich,, zoals alle andere katholieke geschiedschrijvers tot ver in de negentiende
eeuw,, vooral o p kerkvader Augustinus. In zijn De civitate Dei beschreef Augustinuss de geschiedenis van de mensheid als een strijd tussen de civitas dei en de civitastas terrena, als een strijd tussen goed en kwaad.
"Ikk denk toch wel, dat we al heel wat hebben gedaan voor de opheldering van die grote,
moeilijkee vraagstukken die te maken hebben met het begin van de wereld, van de ziel en
vann het menselijk geslacht in het bijzonder; wij hebben het ingedeeld in twee geslachten,
datt van degenen die volgens de mens en dat van degenen die volgens God leven. Allegorischh duiden we ze ook wel aan als twee steden ofwel mensengemeenschappen, de ene
voorbestemdd om met God in eeuwigheid te heersen, de andere om met de duivel een
eeuwigee bestraffing te ondergaan.""
D ee civitas terrena liet Augustinus beginnen met de m o o r d van Kaïn op Abel. Kaïn
wass daarmee de eerste mensenzoon in wie het duivelse werk tot uiting k w a m , de
eerstee die tot de stad van de mensen b e h o o r d e .

99 Zie bijvoorbeeld enkele opmerkingen hierover van de Nijmeegse historicus Peter Raedts: "Als historicus
beoefenn ik mijn vak in de overtuiging dat er een einde aan de geschiedenis is en een opstanding van de doden."
(...)) Maar, zegt Augustinus, van de geschiedenis daartussen, vanaf de opstanding van Christus tot aan de opstandingg van allen, weten wij niets. We weten niet hoe G o d handelt, we kunnen het niet zien. Dat is de tijd van
dee kerk, dat is de tijd waarin wij nu zijn en daarin kun je niet de vinger Gods aanwijzen. Die is er wel, maar je
kuntt hem niet aanwijzen." Peter Raedts in een interview met Frans Groot en Albert van der Zeijden, 'Afstandelijkk en betrokken. De emancipatie van katholieke historici', in: Historisch Nieuwsblad?) (1994) nr. 4, 18-21,
aldaarr 20.
100 Nuyens, Het katholicismus, deel 1, 90.
111 Aurelius Augustinus, De stad van God (Baarn/Amsterdam 1983) 673.
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Ookk voor Nuyens was de geschiedenis een pelgrimstocht naar de eeuwige gelukzaligheid.. Hij zei het Augustinus na. "[D]e glorierijke stad Gods vervolgt harenn pelgrimstocht te midden door den tijd en de goddeloosheid, levende door het
geloof.. Zij verwacht, door geduld, de onveranderlijkheid van de eeuwige verblijven,, waar hare rechtvaardigheid op hare beurt rechter wezen zal en, door hare
voortreffelijkeheid,, de eindoverwinning en volmaakte vrede zal behalen."12 Deze
pelgrimstochtt ging gepaard met veel vallen en opstaan. Augustinus wist al dat het
lijdenn van de mens een belangrijke betekenis had in het ontvouwen van Gods
heilsplan.. Nuyens gebruikt het beeld van Sisyphus: de mens moet een steeds weer
terugvallendee steen tegen een stijle berghelling opduwen.13
Overr zijn geschiedfilosofie heeft Nuyens slechts incidenteel geschreven en
meestall in de vorm van verzuchtingen in de marge van zijn historische werken.
Hett meest uitvoerig over zijn geschiedfilosofie schreef Nuyens in de brochure
waarr hij in 1868 zijn Katholiek-Nederlandsche Brochuren-Vereeniging opende:
DeDe geest der eeuw en de geest der waarheid.1* Dit geschrift is een uitzondering in
zijnn oeuvre: Nuyens gaf zich niet vaak over aan theologische bespiegelingen, dat
wass niet zijn stiel zoals hijzelf zei. In essentie geeft hij in deze brochure zijn geloofsbelijdeniss waarmee hij de naar zijn mening sombere ontwikkelingen in zijn
eigenn tijd te lijf ging. Nuyens was een cultuurpessimist. Tegen deze achtergrond
moett zijn geschiedfilosofie begrepen worden.
DeDe geest der eeuw en de geest der waarheid schilderde een ondergangsvisioen
datt vergelijkbaar is met dat van Isaac da Costa's Bezwaren tegen den geest der
eeuw,eeuw, dat uit 1823 dateert.15 Voor een belangrijk deel liepen de bezwaren dan ook
parallel.. Later, in zijn Geschiedenis van het Nederlandsche volk, sedert 1815 zou
Nuyenss Da Costa een "geniale leerling" van Bilderdijk noemen.16 Zowel Nuyens
alss Da Costa verwijlden in duisternis en waren in verwarring en wanhoop over de
'verworvenheden'' van de achttiende en negentiende eeuw. Nuyens besloot zijn
brochure,, "afgemat van vermoeijenis", met een visioen waarin hij zich door
duisterniss overmand voelde, omringd door "phantastische figuren, verleidelijk,
grotesk,, [die] afschuwelijk dansten (...) als in een' macrabischen dans."17 Nuyens
schrijftt dat hij zich wanhopig en koud voelde, als voor een afgrond zwarter dan de
nacht. .
Hett houvast kwam, voor zowel de joodse bekeerling als de katholieke historicus,, van het christelijk geloof. Aan het eind van zijn brochure schrijft Nuyens dat
hijj op eens een stem hoorde, "de zilvren stem eens kinds, dat in zijnen slaap, het

122 W.J.F. Nuyens, 'Pessimisme of optimisme?', in: Onze Wachter (1877) deel 1, 355-382, aldaar 381.
133 Nuyens, 'Pessimisme of optimisme?', 380.
144 WJ.F. Nuyens, De geest der eeuw en de geest der waarheid (Haarlem 1868),
Katholiek-N'ederlandsche
Brochuren-Brochuren- Vereeniging.
155 Recentelijk over Da Costa's cultuurkritiek zie A.C. Otto, 'De kwade wil als motor in de geschiedenis.
Verschillenn en overeenkomsten in de cultuurkritiek van Da Costa, Huizinga en Van Deursen', in: Theoretische
geschiedenisgeschiedenis 22 (1995) 112-126, m.n. 114-117. Da Costa's Bezwaren tegen den geest der eeuw zijn o.a. afgedruktt in: Vrijmoedige bedenkingen. Een eeuw essays en beschouwingen 1766-1875 (Utrecht 1980) met een inleidingg van M.C.A. van der Heijden.
166 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, sedert 1815, deel II, 198.
177 Nuyens, De geest der eeuw en de geest der waarheid, 43.
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gebedjee herhaalde, dat zijne moeder het dien avond had geleerd. Ik geloof in God
denden almachtigen vader".,18 En opeens waren de schimmen verdwenen en kon hij
weerr opgelucht ademhalen. Het geloof redde hem in zijn ogenblik van ultieme
wanhoop. .
Natuurlijkk liepen de opvattingen van Da Costa en Nuyens niet volledig parallel.
Daarvoorr had Da Costa in zijn brochure teveel afgegeven op het "jezuïtismus" en
opp het "verregaandste Phariseïsmus" van het pausdom en zocht hij zijn heil uitsluitendd ïn het orthodoxe-protestantisme als bezielende kracht. De katholieken
zagenn het uiteraard een slag anders.59 Volgens hen hadden Verlichting en Revolutiee juist hun wortels in de Hervorming. Het was een gedachte die al geponeerd
wass door Lamennais, in zijn beroemde Essai sur Vin difference en matière de religiongion uit 1817 - het beginpunt van de katholieke revival in Frankrijk. In zijn brochuree zou Nuyens uitgebreid stilstaan bij het verband tussen Verlichting en Hervorming.. Da Costa blijft in Nuyens' De geest der eeuw ondertussen ongenoemd.
Nuyenss ontleende zijn 'bezwaren tegen den geest der eeuw' dan ook veel meer
aann de Franse katholieke denkers van zijn tijd. In zijn brochure verwijst hij bijvoorbeeldd een aantal keer naar Dupanloup, de bisschop van Orleans, die een brochuree had geschreven over Uatheïsme et Ie peril social. Een tweede Franse denker
diee hij noemt is Francois Guizot. Deze was weliswaar protestant, maar Nuyens
voeldee een sterke verwantschap met de Franse politicus-historicus, die hij karakteriseerdee als "een scherpziend staatsman, een protestant, die aan de geopenbaarde
waarheidd gelooft".'0
Hett sombere ondergangsvisioen dat Nuyens in zijn De geest der eeuw en de
geestgeest der waarheid schilderde had alles te maken met de teloorgang van de Kerkelijj ke Staat in die tijd. Zoals Augustinus diep onder de indruk was van de val van
Rome,, was Nuyens, vergelijkbaar, zeer verontrust over de dreigende ondergang
vann het pauselijke Rome, dat evenzeer belaagd werd door vreemde, heidense legers.. Zoals Augustinus' De civitate Dei was opgezet als een verdedigingsschrift
tegenn diegenen die de christenen de schuld gaven van de plundering en ontluisteringg van Rome, was Nuyens' opstel een poging tot zingeving van een tweede dreigendee ondergang van Rome. Het pausschap, en daarmee de gehele katholiciteit,
leekk ten dode opgeschreven. "Helaas! Het is alsof een nevel is neergedaald en ons
tijdvakk met een algemeenen twijfel bedekt! " :i Nuyens' wanhoopsgevoel is begrijpelijk.. Alles waar hij voor stond, leek op het spel te staan. De paus verpersoonlijktee voor hem Gods rijk op aarde. De machten die hem belaagden konden niet
anderss dan representanten van het ongeloof zijn, die tesamen optrekken tegen
Godss laatste bastion. De diep gelovige Nuyens kon deze strijd niet anders beschouwen. .
Dee strijd om de Kerkelijke Staat was voor Nuyens niet minder dan de laatste episodee van een strijd tussen geloof en ongeloof, een strijd die al eeuwen eerder be188 Ibid, 44.
199 Uitgebreider hierover zie J.A. Bornewasser, 'Roomse bezwaren tegen Da Costa's Bezwaren', in: J.A. Bornewasser,, Kerkelijk verleden in een wereldlijke context (Amsterdam 1989) 345-356.
200 Nuyens, De geest der eeuw en de geest der waarheid, 32.
211 W.J.F. N u y e n s , 'Pessimisme of optimisme?', in: Onze Wachter (1877) deel 1, 355-382, aldaar 361.
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gonnenn was. Voor Nuyens had de neergang eigenlijk al ingezet omstreeks het jaar
1500.. Het is een gedachte die hij deelde met de meeste (Franse) katholieke denkers
vann zijn tijd. Hierboven noemden wij al Lamennais en Dupanloup. Dankzij de weldadigee invloed van de christelijke religie waren ten tijde van de Middeleeuwen de
westeuropesee volken steeds meer 'beschaafd' geworden. Hoe dieper het evangelie
doordrong,, des te hoger ook de trap van volmaaktheid, geestelijk én materieel, die
dezee naties bereikten.22 Daarna, vanaf ongeveer 1500, ging het bergafwaarts. Reformatie,, Verlichting, liberalisme en socialisme waren allemaal aanvallen op die Ene
Waarheidd van de Katholieke Kerk. Voor Nuyens was de geschiedenis een strijd tussenn goed en kwaad, een strijd tussen de waarheid en het (moderne) heidendom. In
dee termen van Augustinus: de stad Gods tegenover de wereld.23 Deze strijd was voor
Nuyenss geen abstractie. De tegenstelling tussen waarheid en heidendom zag hij steeds
weerr terugkeren in concrete voorvallen in de geschiedenis. De stad Gods was de constante:: deze werd verpersoonlijkt door de Kerk. Het heidendom nam in de loop der
geschiedeniss steeds andere gedaanten aan, die hij verbond met de grote cultuurstromen
vann de moderne tijd. Hij onderscheidde achtereenvolgens drie hoofdvormen:24 1.
dee reformatie; 2. de filosofie van de encyclopedisten en ten slotte; 3. de "zoogenaamde
modernee ideeën" van de negentiende eeuw. In een later werk voegde hij er nog een
vierdee strijd aan toe, die hij voor zijn ogen zag ontstaan: die van de bezitters tegenoverr de niet-bezitters, verpersoonlijkt in de opkomst van de sociaal-democratie.25
Achtereenvolgenss werd met de reformatie het gezag der kerk aangetast. De encyclopedistenn gingen een stap verder en tastten "de historische grondslagen van het
christendomm aan". De modernisten van zijn eigen tijd deden beide zaken en tastten
ookk nog eens de enige persoonlijke God zelve aan.26 Zelfs de strijd tussen bezitters
enn niet bezitters was er één van geloof tegen ongeloof, omdat de sociaal-democratenn de bestaande maatschappij verwierpen.27 In de negentiende eeuw werd deze
eeuwigdurendee strijd voor Nuyens "verlichaamt" in de strijd tot omverwerping van
dee pauselijke stoel.28
Inn de loop der eeuwen was het almaar slechter gegaan. Nuyens geloofde dan
ookk dat de Middeleeuwen in principe "gezonder" waren dan de negentiende
eeuw.299 Dat wil niet zeggen dat de negentiende-eeuwer moest terug verlangen naar
dee Middeleeuwen want dat vond hij onhistorisch.11 Maar bij de meeste zaken die
inn zijn tijd werden geroemd als wezenlijke tekens van vooruitgang, zoals de groei
vann de vrijheid en van de welvaart, plaatste hij relativerende kanttekeningen.31 De
222 Nuyens, Het katholicismus, deel 1, 6.
233 O o k in zijn eigen tijd zag hij deze tegenstelling, zie bijvoorbeeld Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandschelandsche volk, van 1815 tot op onze dagen, deel 3, 1.
244 Nuyens, De geest der eeuw en de geest der waarheid, 8.
255 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, van 1815 tot op onze dagen, deel 4, 324.
266 Nuvens, De geest der eeuw en de geest der waarheid, 8.
277 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, van 1815 tot op onze dagen, deel 4, 324.
288 Nuyens, De geest der eeuw en de geest der waarheid, 41
299 "De staatsbegrippen der middeneeuwen waren gezonder dan die van onze eeuw. Zij steunden op het
christelijk,, de onzen op het heidensch idee." Nuyens, Gedachten naar aanleiding van den oorlog van 1870, 40.
300 Mogelijk was het middeleeuwse kaarslicht feller dan de huidige gasverlichting. "Maar hij, die in onze
eeuww leeft, gebruikt gaz en zal niet meer bij een waskaars gaan zitten." Nuyens, Gedachten naar aanleiding
vanvan de oorlog van 1870, 41. Zie ook: Nuyens, 'Pessimisme of optimisme?', 376-377.
311 Nuyens, 'Pessimisme of optimisme?', passim.
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schaduwzijdenn van de negentiende eeuw voerden voor hem de boventoon. Zijn
artikell 'Pessimisme of optimisme?', dat hij schreef naar aanleiding van een publicatiee van zijn vriend H.A. des Amorie van der Hoeven over de vooruitgang in de
geschiedenis,, betitelde hij zelfs als "een akte van beschuldiging tegen de XIX
eeuw".322 Nuyens zocht naar een tussenweg, tussen optimisme en pessimisme, en
vondd die in het geloof. De negatieve gevoelens over zijn eigen tijd waren voor hem
alleenn te verwerken in een hemels, boven de wereld uitstijgend perspectief.
Dee strijd tussen goed en kwaad was voor Nuyens in essentie een strijd tussen
ideeën.. Nuyens was een idealist: de ideeën vormden het fundament en de motor
vann de geschiedenis. Daar lag het primaat. In een studie over Pius IX formuleerde
hïjj het als volgt: "De feiten ontspruiten uit de denkbeelden; de denkbeelden uit het
goedee of het kwade in den mensch."33 Bij Nuyens is de geschiedenis een proces
waarinn de verschillende maatschappelijke groeperingen hun ideeën trachten te
verwerkelijken,, een Hegeliaanse opvatting die we ook bij Groen van Prinsterer
aantreffenn en bij nog wel meer historici uit die tijd zoals bijvoorbeeld Ranke.34 "De
wereldgeschiedenis,, - dat is: de geschiedenis der krachtigste, vooral der christen
volken,, - wordt beheerscht en geleid door de ideeën; terwijl de feiten niets anders
zijnn dan de uitwendige verschijnselen dier ideeën."" Zo schildert Nuyens ook de
geschiedeniss van Nederland. Ook kleine naties als Nederland worden namelijk
"beheerschtt door de algemeene strooming der ideeën."36 De politiek van de belangrijkstee dramatis personae wordt beschreven vanuit hun ideeëngoed. Eerst
wordenn de ideeën van de verschillende personen en partijen beschreven en pas
daarnaa de hieruit voortvloeiende praktische politieke strijd. In de Bataafse periodee wordt bijvoorbeeld minister A.R. Falck opgevoerd als iemand die doortrokken
iss van de rationalistische Duitse en Franse filosofie van de achttiende eeuw en dus
eenn groot tegenstander van het katholicisme.37 Iets dergelijks gold voor de politiek
vann Koning Willem I, die, doortrokken van een religieus rationalisme, de rol van
dee godsdienst in het onderwijs miskende en daardoor de Belgen van zich vervreemde.388 Steeds staan de ideeën voorop en achter deze ideeën zit altijd een religieuzee gedachte. Het was Nuyens' overtuiging dat elk politiek probleem in feite te
herleidenn is tot een religieuze tegenstelling.39

Leidenss ontzet: een godswonder?
Dee strijd tussen goed en kwaad, tussen de civitas dei en de civitas terrena, doordrenktee dus de hele mensengeschiedenis. Maar betekende dit ook dat God zo nu
enn dan ook in praktische zin in de geschiedenis ingreep? Volgens Bossuet was de
322
333
344
355
366
377
388
399

Ibid, 376.
Nuyens, De regering van Pius IX en hare beschuldigers (Amsterdam 1859) 183.
Smkskamp, Groen van Prinsterer als historicus, 50-62
Nuvens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, van 1815 tot op onze dagen, deel 3, 3.
Ibid, deel 3, 2
Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, van 1815 tot op onze dagen, deel 1, 86-87.
Ibid, 190
Zie bijvoorbeeld Nuyens, Geschiedenis der regering van Pius IX, deel 1, 1-2.
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menss slechts een speelbal in Gods hand. Zonder het zich bewust te zijn, schrijft
Bossuet,, hielpen uiteenlopende historische figuren als Alexander, Brutus, ja zelfs
Karell de Grote, aan de vervolmaking van Gods heilsplan. In zijn Discours sur
VhistoireVhistoire universelle wist Bossuet zelfs feilloos momenten aan te geven waarop
Godd zou hebben ingegrepen in de menselijke geschiedenis. Zoals een hedendaagsee geschiedschrijver schreef: Bossuet gebruikte in zijn geschiedverhaal coups de
providenceprovidence zoals een toneelschrijver het publiek coups de theatre voortovert.40
Bossuet:: "Dieu exerce par ce moyen ses redoutables jugements, selon les régies de
saa justice toujours infaillible. C'est lui qui préparé les effets dans les causes les plus
éloignées,, et qui frappe ces grands coups dont Ie contre coup porte si loin."41
Nuyenss had een heel wat grotere schroom met het aanwijzen van Gods hand in
dee geschiedenis. Toch deed hij het soms. Hieronder zullen we zien wat hiervan de
achtergrondd was, en op welke momenten hij dit precies deed. Dat het gelovige,
christelijkee standpunt belangrijke implicaties had voor de praktische geschiedschrijvingg wil ik illustreren aan de hand van een beroemd voorbeeld uit de geschiedeniss van de Nederlandse Opstand, waarover bekende historici als Groen
vann Prinsterer en Robert Fruin uitgesproken standpunten innamen: het wonderbaarlijkee verhaal van Leidens ontzet, die cruciale gebeurtenis in de Tachtigjarige
Oorlogg die een ommekeer in het krijgsbedrijf tot gevolg had.
Voorr Groen van Prinsterer leed het geen twijfel. Het in 1574 door de Spanjaardenn belegerde Leiden was naar menselijke maatstaven reddeloos verloren. De
belegerden,, gedreven door een diepe Godsvrucht, streden een heroïsche strijd.
Maarr zonder Gods hulp zouden ze het niet gered hebben. Deze zorgde op een alless beslissend moment voor een verandering van windrichting en een springvloed,
waardoorr de geuzenvloot voldoende water onder de kiel kreeg en tegelijk ook de
Spanjaardenn uit hun schansen werden weggespoeld. Leiden was bevrijd! Een dag
naa dit wonderbaarlijke ontzet veranderde de windrichting, en het water spoelde
weerr weg. Groen kon niet geloven dat dit alles toeval was. "God zond zijn posten
enn boden, namelijk de winden, even met den springvloed, eerst stormende uit den
N.W.,, daarmede Hij het water wonderbaarlijk weder in het land bragt, en daarna
Z.W.,, dewelke het naar Leiden dreef."42 Ook volgens de Amerikaanse historicus
Motleyy intervenieerde God in het voordeel van de belegerden: "de hand van den
Almachtige,, die den Oceaan en den storm tot Leidens verlossing uitgezonden had,
sloegg ook 's vijands hart met schrik." De Spanjaarden dropen af met de staart tussenn de benen.43
Volgenss C.W. Opzoomer functioneerde voor Groen het ingrijpen van God als
eenn gelegenheidsoplossing ter verklaring van anderszins onverwachtse en onverklaarbaree gebeurtenissen. Groen zou met het "zwaard der voorzienigheid"
400 Manuel, Shapes of philosophical history, 34. Bossuets Discours sur Vhistoire universelle werd vele malen
herdrukt.. Over Bossuets providentiële geschiedschrijving zie bijvoorbeeld Löwith, Meaning in history, 1371444 en Patrick J. Barry, 'Bossuet's "Discourse on Universal history"', in: Peter Guilday, The catholic philosophyhy of history (New York 1967, Papers of the American Catholic Historical Association, Vol. Ill) 147-186.
411 Bossuet, Discours sur Vhistoire universelle (Brussel 1847) 361-363.
422 Mr. Groen van Prinsterer, Handboek der geschiedenis van het vaderland (4e druk, Amsterdam 1875) 116.
433 John Lothrop Motley, De opkomst van de Nederlandsche Republiek (Eerste gedeelte, derde deel, V G r a venhagee 1879) 199.
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knopenn doorhakken die hij anders niet ontwarren kon.44 Maar heeft Opzoomer
gelijk?? In een dergelijke visie zou Groen de voorzienigheid namelijk gebruiken
omm de geschiedenis een andere loop te geven. En voor Groen rook dit te veel naar
toeval,, een toeval waaraan hij onmogelijk kon geloven. De bevrijding van Leiden
kónn voor Groen niet afhankelijk zijn van een toevallige draai van de wind maar
maaktee veeleer deel uit van een dieper heilsplan. Juist op cruciale momenten als de
bevrijdingg van Leiden werd Gods diepere bedoeling met ons mensen duidelijk.
Ookk voor John Lothrop Motley zat er een diepere betekenis achter de Nederlandsee Opstand. Voor hem was het een episode uit de eeuwigdurende strijd tussen
despotismee en onderdrukking enerzijds en vooruitgang en vrijheid anderzijds, zoalss de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog een volgende episode zou worden.
Hett waren allemaal ketens van eenzelfde ketting.45 God koos uiteraard de zijde van
vrijheidd en vooruitgang, in de persoon van Willem van Oranje zond hij zelfs een
'verlosser'.. Het enige dat Motley moeilijk kon begrijpen, was waarom God deze
nobelee strijd met zoveel bloedvergieten gepaard liet gaan. "De geschiedenis van
Alva'ss beheer in de Nederlanden doet ons bijna van verbazing verstommen. Waaromm heeft de Almachtige gedoogd, dat dergelijke misdaden in zijn heiligen naam gepleegdd werden? Moest een geslacht die stroomen bloeds doorwaden, om voor zijnee nakomelingen de zegeningen der burgerlijke en godsdienstige vrijheid te verwerven?? Moest een Alva een vreedzame natie te vuur en te zwaard teisteren en verwoestingg brengen over een gelukkig land, opdat het zuiver en heldhaftig karakter
vann Willem van Oranje des te luisterrijker zou uitkomen, als een standbeeld van
vlekkelooss marmer tegen een stormachtige lucht?"46 Het is een veel bediscussieerd
themaa in de christelijke geschiedfilosofie. In hoeverre is God verantwoordelijk
voorr het kwade in de wereld en voor wat voor morele dilemma's stelt ons dit?

Fruin:: een natuurlijke oorzaak
Fruinn oordeelde heel wat zakelijker over de plotselinge windsverandering die Leidenss ontzet tot gevolg had. Hij noemt de windsverandering wel als belangrijke
factorr bij het ontzet,47 maar bij hem staat het in de contekst van een breder betoog
waarinn de nadruk ligt op menselijk handelen. Fruin had niet veel op met bovennatuurlijkee verklaringen: die pasten naar zijn mening niet in een historisch betoog.
Datt de Leidse belegerden dit anders zagen, en wel degelijk geloofden in een direct
ingrijpenn van boven, noteerde hij slechts als historisch feit. "Zoo ooit dan gevoeldee men zich thans als broeders, eendrachtig in lijden en strijden, eensgezind in beginsell en bedoeling. Doch alle zelfverheffing werd onderdrukt zoodra zij oprees:
hett geloof gaf den Heer der Heerscharen en Hem alleen de eer. Niet eigen arm en

444 Voor Groens opvattingen over 'Gods hand in de geschiedenis' zie de gelijknamige paragraaf in H. Smitskamp,, Groen van Prinsterer als historicus (Parijs 1940) 40-50, het citaat van Opzoomer op 43.
455 John Lothrop Motley, The rise of the Dutch Republic. A history (Londen 1856) m.n. iv.
466 Motley, Opkomst, eerste gedeelte, derde deel, 87.
477 R. Fruin, ' H e t beleg en ontzet der stad Leiden in 1574', in: Robert Fruin's Verspreide Geschriften deel I,
('s-Gravenhagee 1900) 385-490, aldaar 477.
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krachtt had den vijand geslagen, maar de wondermacht Gods, die den stormwind
enn den watervloed tot helpers in den strijd had gezonden. De meenigte stroomde
naarr de kerken en stortte het hart uit in gebed en lofgezang, en kwam allengs tot
kalmtee en tot het zalige bewustzijn van verlost en veilig te wezen."41*
Typerendd voor de wijze waarop Fruin tegen ogenschijnlijk wonderbaarlijke gebeurtenissenn in de geschiedenis aankeek, is zijn opstel 'Over de dubbele ebbe in
hett jaar 1672', dat handelde over een vergelijkbare problematiek en waarin Fruin
hett goddelijke wegredeneerde ten faveure van natuurlijke oorzaken.49 In het anderszinss zo rampzalig verlopen jaar 1672 zou een extreem lange eb het verhinderd
hebbenn dat de Engelsen een landing konden uitvoeren op de Nederlandse kust. In
dee overlevering werd dit toeschreven aan een wonderbaarlijk ingrijpen van God,
vergelijkbaarr met de draaiende wind in Leiden honderd jaar eerder. Vóór hem had
Nuyenss deze overlevering al bijgezet in het kabinet van vrome calvinistische verzinsels.. Fruin op zijn beurt wilde vooralsnog niet zo ver gaan. Hij wilde eerst
onderzoekenn of een dergelijk extreme eb werkelijk plaats zou hebben kunnen gehad,, en zo ja, of dit toen ook het geval is geweest. Fruins antwoord op beide vragenn was bevestigend. Als natuurverschijnsel is een dubbele ebbe weliswaar tamelijkk zeldzaam, maar de geschiedenis én de natuurwetenschap leerden volgens
Fruinn dat het vaker was voorgekomen. Het was een punt dat Nuyens ook al gemaaktt had. Via een uitvoerige bronnenstudie toonde Fruin vervolgens aan dat er
inderdaadd sprake was geweest van een dubbele ebbe, alleen niet in 1672, maar één
jaarr later. Dat tijdgenoten het toen als een wonder zagen, vond Fruin niet verwonderlijk.. Zij onderschatten hun eigen kracht en hadden eenvoudigweg geen
verklaringg voor een natuurverschijnsel dat zij nog niet kenden. De dubbele ebbe
bleeff naar Fruins mening een plaats in de vaderlandse geschiedenis verdienen. Alleenn niet als een wonderbaarlijk ingrijpen van God maar als een voorbeeld van zeventiende-eeuwsee vroomheid en nederigheid waarmee een volkomen natuurlijke
gebeurteniss toegeschreven werd aan God.
Ditt wilde niet zeggen dat Fruin een dergelijk ingrijpen van God principieel wildee uitsluiten. Ook Fruin was een gelovig christen. Hij vond alleen dat het niet tot
dee competentie van de historicus behoorde om dit Goddelijk heilsplan bloot te
leggen.. Zoals hij het in een bespreking van De Bosch Kempers Staatkundige geschiedenisschiedenis van Nederland zou formuleren: "Wij weten juist evenveel van het plan
Godss als van het doel Gods: na een onderzoek van eeuwen zijn wij tot de wetenschapp gekomen, dat wij er niets van weten."" In deze zelfde bespreking betoogde
Fruinn dat de historicus zich maar beter verre kan houden van de goddelijke voorzienigheid.. "De wetenschap heeft geen andere bestemming dan [het] causaal verbandd der dingen te ontdekken, en de wetten, waaraan het gebonden is, te leeren
kennen.. (...) [Z]oo als de natuurkunde in onzen tijd heeft opgehouden met het
doell Gods in de natuurvoorwerpen aan te wijzen, zoo moet ook eindelijk de
488 Ibidem, 483.
499 R. Fruin, 'Over de dubbele ebbe in het jaar 1672', in: Robert Fruin's Verspreide Geschriften deel IX ('sGravenhagee 1904) 161-172.
500 R. Fruin, 'De Bosch Kemper's Staatkundige geschiedenis van Nederland', in: Robert Fruin's Verspreide
GeschriftenGeschriften deel IX ('s-Gravenhagc 1904) 209-217, aldaar 212.
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historiee ophouden met te spreken van een plan Gods in de geschiedenis."51 In een
lezing,, die hij aan het eind van de jaren vijftig voor het Utrechtse Leesmuseum
hield,, noemde hij het zelfs "een ijdel en verwaten ondernemen" om "Gods wegen
naa te sporen".52 "Aan het Godsbestuur gelooft hij eerbiedig, maar het aan te wijzenn in bijzonderheden matigt hij zich niet aan. (...) Tot eindige oorzaken en
middelenn bepaalt hij zijn onderzoek. Den Oneindige ontheiligt hij niet met zijn
waanwijsheid."" Dit laatste was voor Fruin een principieel punt. Hij had een afkeer
vann 'gelovige' historici die meenden God voor het eigen karretje te kunnen spannenn door bepaalde episoden uit de geschiedenis te lichten en deze in hun voordeel
tee duiden door er een goddelijke wijding aan te hechten. "De voorzienigheid
strektt zich uit over alles. Ze hier en daar te erkennen, is ze doorgaans te loochenen." 5 '' Nog bedenkelijker is het wanneer mensen menen te kunnen treden in de
motievenn achter de wilsbesluiten van God.
Ookk een Groen van Prinsterer realiseerde zich dat hij op dit punt voorzichtig
moestt zijn. In zijn Handboek der geschiedenis van het vaderland formuleerde hij
hett glashelder: "Het is den kortzigtigen sterveling niet vergund, in ijdelen waan,
dee raadsbesluiten Gods voor uit te loopen en den sluijer op te heffen dien Hij over
dee geheimenissen van het wereldbestuur gelegd heeft".54 Een passage die hij echter
vervolgdee met: "Maar het is den geloovigen en ootmoedigen Christen even min
vergundd het oog te sluiten voor de lichtstralen waarin, bij de wonderen der Historie,, de glans zijner volmaaktheden schittert."
Hett verhaal over de dubbele ebbe uit 1672 had hij bewust weggelaten in zijn
Handboek.Handboek. Maar vooral, zoals hij in een brief aan H.J. Koenen schreef, omda
niett kon bewijzen dat het hier om een direct ingrijpen van God ging. Gelukkig
wass dit, zoals hij er in diezelfde brief aan toe voegde, ook niet nodig. "Trouwens
dee gang der Voorzienigheid Gods is in de lotgevallen onzer natie zigtbaar en duidelijkk genoeg, ook zonder dat wij, tot onze geloofsbevestiging, dergelijke wonderdadigee tusschenkomst behoeven. Ook acht ik het zeer nadeelig veel aan dergelijkee verhalen te hechten, wanneer zij niet volkomen bewijsbaar zijn. De Heer, die
onss de teekenen Zijner Openbaring gegeven heeft, beroept zich voor de geschiedeniss der latere tijden, dunkt mij, op dat soort van wonderen niet."55

Gehuldd in nevelen
Inn verband met het ontzet van Leiden repte ook Nuyens, evenals Fruin, met geen
woordd over een mogelijk Goddelijk ingrijpen ten faveure van godsvruchtige bele-

511 Fruin, 'D e Bosch Kemper's Staatkundige geschiedenis van Nederland', 211-212.
522 R. Fruin, 'Wetenschappelijke wereldgeschiedenis', in: Robert Fruin's Verspreide geschriften deel IX ('sGravenhagee 1904) 249-273, het citaat op 257.
533 Fruin, 'D e Bosch Kemper's Staatkundige geschiedenis van Nederland', 212.
544 Groen van Prinsterer, Handboek der geschiedenis van het vaderland, xiii. Geciteerd in Kuiper, Uitzien
naarnaar de zin, 77.
555 Brief Groen aan H J . Koenen, 1 oktober 1844. Afgedrukt in Groen van Prinsterer schriftelijke nalatenschap,schap, derde deel, briefwisseling tweede deel (RGP grote serie, deel 114) 612-613.
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gerden.. In ieder geval niet in zijn serieuze historische studies.Sh Dit was niet alleen
omdatt God nooit zou ingrijpen ten faveure van de rebellen. De kwestie Leiden
wass namelijk ingewikkelder dan dat. Het ontzet van Leiden droeg voor Nuyens
well degelijk een nationaal stempel, waarbij ook katholieken aan de goede kant
stredenn en dus in de overwinning mochten delen.57 Voor een dergelijke zaak was
hett niet uitgesloten dat God wilde ingrijpen. In zijn Vaderlandsche geschiedenis
voorvoor de jeugd, waarin hij de moraal er wat dikker op kon leggen, maakt God wel
degelijkk zijn opwachting. Nuyens schrijft daar expliciet dat de val van Leiden onvermijdelijkk leek. "Maar God, wiens wegen onnaspeurlijk zijn, had, in dezen, anderss beschikt. De wind, die altijd nadeelig voor de Leidenaars geweest was, veranderdee op eens".58 Dit keer mocht God, ook van Nuyens, partij kiezen voor de opstandelingen.. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Haarlem, dat naar zijn mening
doorr vreemde huursoldaten en een onverdraagzame calvinistische partij verdedigdd werd.39
Watt betreft de dubbele ebbe van 1672 was Nuyens ronduit negatief. Dat het hier
omm een wonderbaarlijk ingrijpen van God ging, verwees hij naar het rijk der calvinistischee fabelen. Hij zag het als een uitvloeisel van de calvinistische eigenwaan
zichzelff als uitverkoren volk Gods te zien.60 De gebeurtenis had louter en alleen
eenn natuurlijke oorzaak net zoals hij ook het fabeltje verwierp dat Willem III in
16888 met "de Protestantsche wind" de oversteek naar Engeland had gemaakt.61
Ditt betekende niet dat Nuyens principieel de goddelijke voorzienigheid afwees.
Err waren, ook volgens hem, momenten in de geschiedenis waar het ingrijpen van
Godd niet te loochenen viel. Maar in zijn zuiver historische werken betrachtte hij
overr het algemeen de grootst mogelijke voorzichtigheid de goddelijke voorzienigheidd met zoveel woorden in de geschiedenis aan te wijzen. Voor Nuyens was
Godd de grote beweger van de geschiedenis - maar voor een historicus is Gods plan
overr het algemeen in nevelen gehuld. Het is hem niet geschonken "om te kunnen
doordringenn met zijn zwakken blik door den duisteren nevel, welke de Eeuwige
Bestierderr aller wereldsche zaken heeft geworpen over Zijn werk, waardoor de
menschelijkee maatschappijen, als door een alvermogende veer, in beweging wordenn gebracht."62
Nuyenss maande vooral ook tot voorzichtigheid omdat het soms heel verleidelijkk is om bijvoorbeeld de dood van een vijand toe te schrijven aan een direct ingrijpenn door God. Hij geeft het overlijden van Maurits als voorbeeld, wiens slependee ziekbed door Remonstranten is voorgesteld als een straf van een wrekende
Godd voor wat hij met name Oldenbarnevelt had aangedaan. Voor Nuyens was
dezee conclusie veel te snel getrokken, al wilde hij de principiële mogelijkheid
566 Het meest uitvoerig over Leidens ontzet schreef Nuyens in: Geschiedenis van het beleg en ontzet van
LeidenLeiden in 1574 (Leiden 1874). De episode van de "gelukkige" noordwestenwind behandelt hij op bladzijde 83.
Vergelijkk verder Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten, band II, eerste deel, 184.
577 Meer uitgebreid over N u y e n s ' opvattingen over het ontzet van Leiden zie hoofdstuk 8.
588 W.J.F. Nuyens, Vaderlandsche geschiedenis voor de jeugd (Amsterdam z.j. [12c druk]) 94.
599 Nuyens, Geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden, 15.
600 W.J.F. Nuyens, Algemeene geschiedenis des Nederlandschen Volks Deel XIII (Amsterdam 1878) 156.
611 Nuyens, Algemeene geschiedenis des Nederlandschen Volks, deel 14, 83-84.
622 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, van 1815 tot op onze dagen. Voorrede, 3.
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geenszinss uitsluiten. "Verre zij het van ons te willen ontkennen, dat misdaden en
onrechtvaardighedenn niet vaak ook op deze aarde reeds gestraft worden; maar het
iss het werk van partijhaat om natuurlijke gebeurtenissen als een straffe Gods in
eenn gegeven geval op een gegeven persoon te beschouwen."63 Het is diezelfde 'partijhaat'' die de calvinistische partij de dubbele ebbe deed toeschrijven aan een wonderbaarlijkk ingrijpen van God.
Maarr ook op momenten dat een ingrijpen van God, vanuit Nuyens' katholieke
geloofsovertuiging,, op zijn plaats was, blijft hij voorzichtig. Hijj kiest dan voor een
formuleringg in de veronderstellende vorm: het lijkt dan 'alsof' God heeft ingegrepen.. Een voorbeeld is de dood van Frans van Valois, de hertog van Anjou en broer
vann de Franse koning Hendrik III, aan wie de Staten de landsheerlijkheid wilden
overdragen.. In 1584 stierf hij, net als zijn broers, op jeugdige leeftijd. "Gelijk al
zijnee broeders, stierf hij in den bloei zijner jaren. Het was alsof de hand Gods zich
overover dat misdadige koningsgeslacht wrekend uitstrekte. "M Ook Groen van Prinstererr bedient zich soms van deze voorzichtige wijze van formuleren, maar bij
hemm is het toch eerder uitzondering dan regel," in tegenstelling tot bij Nuyens, die
overr het algemeen voorzichtiger is.

Dee vinger Gods
Tochh was dit niet Nuyens' laatste woord over deze kwestie. In enkele pamfletten,
geschrevenn onder de druk van de roerige politieke gebeurtenissen in Italië, dat wil
zeggenn de Romeinse Kwestie en de val van de Kerkelijke Staat, was hij meer uitgesproken.. Hierin sprak hij onomwonden over "de vinger Gods" in de geschiedenis.. Hoe dichter bij, en hoe schokkender de gebeurtenis, des te groter is de kans
datt Nuyens een beroep op de goddelijke voorzienigheid doet. Dit is niet onlogisch.. Hoe verser en schokkender de gebeurtenis des te groter het gevoel dat men
err eigenlijk geen vat op heeft of kan krijgen. Een meer gedistantieerde beschouwingg is pas mogelijk als de gebeurtenis werkelijk geschiedenis is geworden en ook
dee afloop bekend is.
Inn de geschiedenis van zijn eigen tijd was het exploderen van de Kerkelijke Staat
eenn gebeurtenis die Nuyens nauwelijks kon vatten. Het was voor hem onbegrijpelijkk dat God zijn eigen plaatsvervanger tot belangrijkste slachtoffer maakte.
Nuyenss sprak zichzelf moed in door een beroep te doen op de geschiedenis, een
beroepp ook op "de vinger Gods":
"Zij,, die eene schendige hand aan de geheiligde majesteit van Petrus durven slaan, - zij
zullenn te niet gaan, zij en hun geslacht! Desiderius van Lombardije, de Saliërs, de Hohenstaufen,, Philippus de Schoone, Napoleon, - alle deze zijn te niet gegaan! Waarom? Omdatt zij de hand hadden geslagen aan den Paus. Onbegrijpelijke tooverkracht der eeuwige
633 Nuyens, Geschiedenis der kerkelijke en politieke geschillen, deel II, 347.
644 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten, Band III, tweede deel, 191-192. De cursivering is van
mij. .
655 Smitskamp, Groen van Prinsterer als historicus, 47.
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stad!! Hare veroveraars worden weggeveegd van het aardrijk; de legers, die vijandelijk
hunnee tenten durven opslaan onder hare muren, worden vernietigd; de pest doodt de soldaten,, die onder Bourbon haar hebben geplunderd, de koude doet hen bezwijken, die onderr Napoleon haar tot eene slavinne hebben gemaakt; de aterlingen, die haren bisschop
verjagenn en haar onderdrukken, worden verjaagd door de republiek, waarop zij hunne
hoopp hadden gevestigd! Dit leert de geschiedenis aan de Katholieken, en als zij het zien
zeggenn zei: Digitus Dei est hief Dit is de vinger Gods."66
H e tt is één van de weinige plekken in zijn werk waarin hij 'de vinger G o d s ' met z o veell w o o r d e n aanwijst, zonder een spoor van twijfel zo lijkt het. In een ander o p stell schrijft N u y e n s dat hij niet kan geloven aan een mogelijke ondergang van de
Kerkelijkee Staat: "[Katholieken] vreezen niet voor de ondergang der Kerk! Hij die
daarvoorr vreest is geen Katholiek meer! Zij weten dat de Voorzienigheid wegen
kent,, welk o n b e k e n d zijn aan de kinderen der menschen. Zij weten dat Christus
beloofdd heeft Zijne Kerk bij te blijven; maar H a a r tevens voorspeld heeft, dat Zij
verdrukkingg en vervolging zal lijden, tot aan het laatste der dagen." 67
H e tt is geen toeval dat N u y e n s uitgerekend in de strijd o m de Kerkelijke Staat
G o d ss vinger in de geschiedenis meent te kunnen aanwijzen. Dit op deze plek een
beroepp doen o p de goddelijke voorzienigheid had voor h e m de functie van een bezwerendee formule. Hij had behoefte aan bemoediging en een hoopvol perspectief.
Mett de Nederlandse katholieken ging het weliswaar uitstekend maar internationaall was er grote reden tot zorg. D e internationale ontwikkelingen hadden wel
degelijkk o o k repercussies in Nederland, al was het alleen maar omdat de N e d e r landsee katholieken geïdentificeerd werden met de als achterlijk omschreven o b scurantistischee Kerkelijke Staat. N u y e n s schreef ooit aan Thijm: "een gevoel van
droefheid,, van mismoedigheid vervult soms mijn hart wanneer ik d e n k aan de tijd
waarinn wij leven. Vaak wenschte ik, wanneer ik geene v r o u w en geene kinderen
had,, dat G o d mij ophaalde (...) - Ik weet het niet - (...) Waaraan moeten wij nog
vasthouden,, wanneer G o d ons het geloof aan de waarheid niet had gegeven?" 68
H e tt was een identificeren met het lot van de in verdrukking verkerende paus, een
pauss die tegelijkertijd een steeds centralere betekenis in het geloof van de negentiende-eeuwsee katholieken had gekregen, meer dan ooit te voren. D e goddelijke
voorzienigheidd was N u y e n s ' laatste strohalm die hem behoedde voor totale wanh o o p .. Als het werkelijk nodig is, dan grijpt G o d zélf in. D e goddelijke voorzienigheidd had dus een dubbele betekenis voor N u y e n s . Wat betreft het verleden:
duidingg van onverklaarbare gebeurtenissen d o o r een verwijzing naar G o d s onnaspeurbaree raadsbesluiten. En voor de toekomst: de h o o p dat alles weer goed zou
komen. .

666 W.J.F. Nuyens, De regering van Pius IX en bare beschuldigers (Amsterdam 1859), Inleiding.
677 W.J.F. Nuyens, 'Gedachten naar aanleiding van den oorlog van 1870', in: Katholiek-Nederlandsche
churen-Vereenigingchuren-Vereeniging 3 (1870) nr. 2 (Haarlem 1870) 36.
688 Nuyens aan Thijm, 16 september 1860. Archief Thijm, K D C , inv.nr. 818.
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Hett motief en de middelen
Mett het voorbeeld van de Kerkelijke Staat raken we één van de motieven die God
naarr de mening van Nuyens kon hebben om direct in te grijpen in het historisch
proces:: wrekende gerechtigheid. De paus stond onder persoonlijke bescherming
vann God zelve. Wie aan hem kwam, kon rekenen op een goddelijke afstraffing. Op
welkee manier en met welke middelen Hij dit deed stond God vrij. Hij kon een beroepp doen op een scala aan mogelijkheden, zoals Hij bijvoorbeeld de belagers van
dee paus afstrafte met de pest en/of een extreme koude.
Nuyenss onderscheidt ruwweg twee soorten motieven die God deed ingrijpen in
dee loop van het historisch proces: het bestraffen van het kwade en de wens een
richtingg ten goede te geven aan de loop van de geschiedenis.
Bestraffingg kon zich uitstrekken over hele volken. In het achttiende-eeuwse
Frankrijkk maakte men zich bijvoorbeeld schuldig aan "euveldaden" zoals "verfijndee weelderigheid, wellust, ongebondenheid en ongeloof". Ze drukten een "onuitwischbaarr schandmerk" op deze eeuw waarover "Gods wrekende Geregtigheid"" werd afgeroepen. God bediende zich daarbij van de Franse revolutie: "De
revolutiee - het kind des ongeloofs - is als wreekster opgetreden, en het geslacht
datt Voltaire vergoodde, een Helvetius bewierookte, en voor eene madame Dubarryry nederknielde, is weggemaaid door de guillotine."''4 Nuyens' beschrijving doet
denkenn aan het rampzalige bijbelverhaal over Sodom en Gomorra, een samenlevingg die zelfs geen tien rechtvaardigen telde. Ook in het achttiende-eeuwse Frankrijkk was Gods toorn allesverwoestend.
Ookk kwaadwillende individuen konden op deze wijze gestraft worden. Bij
Nuyenss bijvoorbeeld Napoleon III, naar zijn mening de voornaamste belager van
dee Kerkelijke Staat. Napoleons politiek had rampzalige gevolgen voor de katholiciteit.. Hij riep daarmee de politieke Nemesis over zichzelf af in de vorm van de
"opperstee leiding der Voorzienigheid" die "tot het kwaad weet te zeggen: tot hiertoee en niet verder".70 Zoals Nuyens het in een ander opstel, in verband met een anderr voorval formuleerde: "De straf is het noodwendig gevolg der misdaad: en de
kiemm van belooning of straf ligt verscholen in de daad!"71 De methode die God
voorr Napoleon koos was om "de hoovaardige in zijn eigene strikken verward" te
doenn raken.72
Opp andere momenten greep God in, om de loop van de geschiedenis gunstig te beïnvloeden.. De kerstening van de Nederlanden bijvoorbeeld werd door God voorbereid,, door middel van een aantal vrome mannen.73 Met zoveel woorden schrijft
Nuyenss dat zij door God werden gestuurd om Nederland de christelijke bescha699 W.J.K Nuvens, Het katholicismus, in betrekking met de beschaving van Europa (Amsterdam 1856) deel
1,59. .
700 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, van 1815 tot op onze dagen., deel 4, 13.
711 W.J.F. Nuyens, 'Studiën over de Fransche omwenteling [VI]', in: De Wachter 1 (1871) deel 2, 175-205, aldaarr 178.
722 W.J.F. Nuvens, Geschiedenis der regering van Pius IX van zijne troonbestijging tot zijne terugkeer naar
RomeRome 1846-1850 (Amsterdam 1862) 29.
733 Nuyens, Algemeene geschiedenis des Nederlandschen Volks, deel II, 67.
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vingg bij te brengen. Ook in zijn eigen tijd kon een dergelijk ingrijpen van God nog
plaatsvinden,, zo meende Nuyens. De ontdekking van de nieuwe wereld bijvoorbeeldd kwam voor hem op een door de Voorzienigheid vastgesteld ogenblik. Beeldendd schrijft hij dat het bloed van het verouderde Europa daar werd overgestort
inn een nieuw geslacht. "De middelen, die de Voorzienigheid gebruikt, zij schijnen
zooo klein, zij schijnen zoo eenvoudig! Niet als de Babylonische en Assyrische
veroveraars,, dwingt zij geheele volken het oude Vaderland te verlaten, om overgeplantt te worden in andere oorden. Neen! Het middel was, de mare: Er is goud gevondenn in Californië. Er is goud gevonden in Australië!"74
Ditt voorbeeld laat zien dat de middelen, waar de Voorzienigheid zich van bediende,, in principe oneindig waren. De geschiedschrijvers hebben echter zekere
voorkeuren.. Wind, storm en ander natuurgeweld worden regelmatig genoemd
omdatt het factoren zijn, waar de mens geen vat op heeft en dus volledig in de handenn van God lijken te liggen. Epidemische ziekten zoals de pest en de cholera zijn
hiermeee te vergelijken, vanwege de grote impact en vanwege de onverwachtheid
waarmeee deze konden toeslaan. Zelfs via invloedrijke politieke persoonlijkheden
konn God sturen. Omdat voor Nuyens de loop van de geschiedenis in principe bepaaldd werd door 'grote mannen', wat dat betreft was hij een traditioneel historicus,, kon het wegnemen of het plaatsen van een machtig schaakstuk op het schaakbordd in die visie ingrijpende gevolgen hebben. In zijn 'Studiën over de Fransche
Revolutie'' gebruikt Nuyens de theatermetafoor voor de almacht van God, "die de
grootstee wereldgebeurtenissen met dezelfde gemakkelijkheid leidt, als de regisseurr van een theater, die slechts door het verplaatsen van één persoon, aan het geheell eene andere wending geeft".75 In de Algemeene geschiedenis des Nederlandschenschen Volks is de onverwachtse en vroege dood van stadhouder Willem II een
voorbeeld.. Nuyens: "De dood van Willem II was eene dier gebeurtenissen, welke
inn gevolgen gelijk staan met een staatsgreep, waardoor een eind wordt gemaakt
aann toestanden, die naar de gewone regelen niet kunnen worden opgelost, maar
waarbijj het geweld de crisis doet ontstaan. Gelukkig intusschen, wanneer het de
Voorzienigheidd is, die door den dood van een hooggeplaatst persoon of eene gebeurtenis,, die door menschenhanden niet kan worden teweeggebracht, tusschenbeidenn treedt: dan althans heeft de wereldgeschiedenis eene zwarte bladzijde te
minder."766 Als het om het straffen van kwaadwillende figuren ging, dan had God
volgenss Nuyens een voorkeur om ze in hun eigen zwaard te laten lopen. Hierbovenn zagen we al dat God Napoleon in "zijn eigene strikken verward" deed raken.
Nuyens:: "De vreeselijkste straf die God aan de tegen Zijne wet opgestane menscheidd kan opleggen, is dat Hij haar voor een oogenblik slechts aan haar zelve en
aann de onvermijdelijke gevolgen harer eigen daden overlaat!"77
Bijj tijd en wijle had Nuyens dus uitgesproken gedachten over Gods ingrijpen in
dee geschiedenis. Zelfs wist hij soms te vertellen over mogelijke beweegredenen
744 W.J.F. Nuyens, 'Van 1840 tot 1878', in: Onze Wachter (1879) deel 1, 278-321, aldaar 285.
755 Nuyens, 'Studiën over de Fransche Revolutie van 1789 [II]', in: De Wachter 1 (1871) deel 1, 80-107, aldaar
80. .
766 Nuyens, Algemeene geschiedenis des Nederlandschen Volks, deel 12, 33.
7777 Nuyens, 'Studiën over de Fransche omwenteling [VI]', 178.
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vann de Godheid. Sommige voorvallen uit de geschiedenis van zijn eigen tijd raaktenn hem zo diep dat hij niet anders kon, dan een beroep te doen op God. Op die
momentenn liet hij, met name in zijn voordrachten en opstellen over de val van de
Kerkelijkee Staat, zijn gebruikelijke voorzichtigheid varen. Als de nood hoog is
dann zoekt de mens zijn toevlucht tot de godsdienst.
Hett meest systematisch over de voorzienigheid Gods liet Nuyens zich uit in een
opstellenreekss over de Franse Revolutie. Deze orgie van bloed was voor hem alleenn te begrijpen als een "kastijdende hand der Voorzienigheid".78 We hebben al
gezienn hoe God zich hiervoor van de guillotine bediende. Als verklarende achtergrondd van de revolutie onderscheidde Nuyens "grond"- en "bijoorzaken". Bijoorzakenn van de Franse Revolutie, waarmee de geschiedenis in de juiste richting
werdenn gestuwd, waren bijvoorbeeld het karakter van de koning en diens misluktee vlucht naar Varennes. Grondoorzaken waren onder andere de opstand tegen
hett gezag en de vijandschap tegen de godsdienst. Het zijn oorzaken die in een gewoonn geschiedverhaal niet zouden misstaan maar die bij Nuyens een morele ladingg krijgen. Gebeurtenissen kregen de betekenis van "middelen in de hand der
Voorzienigheid".. Historische omstandigheden waren voor Nuyens "werktuigen
inn de hand der Voorzienigheid".7S Met behulp van deze werktuigen zette God de
geschiedeniss letterlijk naar Zijn hand, Hij gaf de loop der geschiedenis een impuls
inn een door Hem gewenste richting, in dienst van een overkoepelend heilsplan. De
goddelijkee voorzienigheid is namelijk niet alleen aan te wijzen in incidentele gebeurtenissenn in de geschiedenis, die met menselijke middelen moeilijk te begrijpen
zijn.800 De goddelijke voorzienigheid zit in de totale loop van de geschiedenis.

Hett toeval bezworen
Inn de slotpagina's van zijn Vaderlandscbe geschiedenis voor de jeugd memoreerde
Nuyenss in enkele zinnen de moraal van zijn verhaal. Hij constateerde dat geschiedeniss een "schoone wetenschap" is, vooral "[wjanneer men de wijze bestiering
Godss erkent in de lotgevallen van menschen en volken! - De geschiedenis is niet
hett verhaal van gebeurtenissen, die bij toeval zijn geschied. Niets geschiedt bij toeval.val. God leidt de gebeurtenissen: den mensch zijn vrijheid latende. De menschen
kunnenn door verkeerdheden, door hartstochten afwijken van den weg, die hun
doorr God wordt aangewezen; zij kunnen Gods eeuwige raadsbesluiten wederstrevenn doch nooit tegenhouden."81
Inn een vergelijking tussen Groen van Prinsterer en Nuyens heeft de gereformeerdee Kampense rector J. Kamphuis opgemerkt dat in Nuyens' geschiedfilosofiee de goddelijke voorzienigheid tegenover de menselijke vrijheid geplaatst
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N u y e n s , 'Studiën over de Fransche Revolutie van 1789 [II]', 86-87.
N u y e n s , Geschiedenis der regering van Pius IX, deel II, vi.
M.C. Smit, Het goddelijk geheim in de geschiedenis (Kampen 1955) 10-11. Zie ook: Kuiper, Uitzien naar
zin, 78.
N u y e n s , Vaderlandsche geschiedenis voor de jeugd, 217.
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wordt. 822 Hij baseert zich daarbij op een passage uit de Beroerten, waarin N u y e n s
steltt dat de loop van de geschiedenis bepaald w o r d t d o o r de Voorzienigheid, maar
datt dit niet betekende dat hij een fatalist was. D e aangehaalde passage is als volgt.
"Dee wereldgebeurtenissen gaan haren gang, zij doorloopen vaste banen, gelijk de hemellichamenn aan het firmament. Uit bepaalde oorzaken spruiten bepaalde gevolgen voort.
Alleenn kan de mensch door zijne daden, hetzij die goed, hetzij die kwaad zijn, gedeeltelijk
diee richting leiden, omdat zijne daden ééne van de beweegoorzaken der wereldgebeurtenissenn zijn. Die geheele richting, het einde, waartoe zij vaak, ondanks zich zelven, komen,
diee richting is door de Voorzienigheid evenzeer bepaald als de loopbanen der sterren."83
O mm misverstanden te v o o r k o m e n , plaatste N u y e n s hier een noot bij:
"Menn legge deze woorden niet uit alsof schrijver dezes een fatalist ware. Verre van daar!
Hijj gelooft dat God de wereldgebeurtenissen leidt, leidt tot zijn eeuwig doel, ondanks de
verkeerdheden,, de gevolgen van des menschen vrijen wil."
H e tt is het aloude strijdpunt tussen calvinisten bij wie het accent op de predestinatiee ligt, tegenover katholieken, die meer ruimte willen inbouwen voor de vrije wil.
Voorr een katholiek als N u y e n s had de opvatting dat G o d alle gebeurtenissen in
dee wereldgeschiedenis bestiert, consequenties die hem als gelovig christen v o o r
pijnlijkee dilemma's k o n plaatsen. Als de gehele geschiedenis ligt vastgelegd in
G o d ss eeuwige raadsbesluiten, is fatalisme dan niet onvermijdelijk? Een mechanischee toepassing van dit begrip k o n de menselijke vrijheid in gevaar brengen. A n derzijdss relativeerde het de betekenis van noodlot en toeval in de geschiedenis, en
daarr had N u y e n s sterke behoefte aan. Verzuchtingen over noodlot, toeval en vrije
wil,, zijn in N u y e n s ' boeken meer dan eens aan te wijzen. In zijn Gedachten
naar
aanleidingaanleiding van den oorlog van 1870 stelt hij zich bijvoorbeeld de retorische vraag:
"iss de mensch slechts een machine en anders niet; een k l o m p , bewogen d o o r een
dommekracht,, het noodlot geheeten?" 84 In zijn 'Studiën over de Fransche R e v o lutiee van 1789' zet hij de twee mogelijkheden tegenover elkaar: "is er een H o o g e ree macht, die alles bestiert (...) of zijn wij, menschenkinderen, de speelbal van een
blindd noodlot, van eene fataliteit?" 85 Even verderop geeft hij het a n t w o o r d : "Fataliteitliteit zouden wij uitroepen: z o o wij niet geloofden aan eene Voorzienigheid, die
zichzich bedient van de ongerechtigheden
der menschen voor Hare eigene gerechtigheid."^heid."^ D e twee uiterste polen, noodlot en voorzienigheid, zet N u y e n s tegenover
elkaarr op m o m e n t e n in de geschiedenis wanneer G o d s providentie tegen de
krachtenn van de waarheid lijkt in te werken. Voor N u y e n s was het niet eenvoudig
G o d ss bedoeling hierachter te d o o r g r o n d e n . E r resteerde hem niets anders dan een
bezwerendee formule uit te spreken. Een interessant voorbeeld in zijn
Nederlandschesche Beroerten is de aankomst van de Spaanse landvoogd D o n Juan van O o s t e n -

822 J. Kamphuis, De hedendaagse kritiek op de causaliteit bij Groen van Prinsterer als historicus (Kampen
1962)) 19-20.
833 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten, band 2, deel 1, 22.
844 Nuyens, Gedachten naar aanleiding van den oorlog van 1870, 7.
855 Nuyens, 'Studiën over de Fransche Revolutie [II]', 80.
866 Nuyens, 'Studiën over de Fransche Revolutie [III]', 330.
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rijk,, in het jaar 1576, als opvolger van de overleden Requesens.87 Naar de mening
vann Nuyens had de geschiedenis een andere loop kunnen nemen als Don Juan drie
tott vier dagen eerder was gekomen. De Nederlanden had dan mogelijk heel veel
leedd bespaard gebleven. "Is de mensch overgeleverd aan een blind noodlot?"
vraagtt Nuyens zich af. Don Juan had de Spaanse furie te Antwerpen mogelijk
kunnenn voorkomen en daarmee ook de bittere reacties van de Nederlanders. Het
betekendee het definitieve failliet van een door Nuyens diep gewenste verzoening
tussenn de kampen. Een nietige gebeurtenis leidde tot een onbeschrijflijk bloedbad
enn tot een verdere verwijdering tussen de vorst en zijn onderdanen. Een ander
voorbeeldd was Egmond. Wat was er gebeurd als hij niet de komst van Alva had afgewacht,, maar op hetzelfde moment gevlucht was als Oranje?*11* Het waren allemaall "schijnbaar nietige omstandigheden [die] een onberekenbaren invloed uitoefenenn op het lot van staten en volken".89 Nuyens moet toegeven dat hij niet begrijptt wat God hiermee kon hebben voorgehad. "Dit vraagstuk blijft onoplosbaar,
inn geval de mensch door zijne rede alléén tot de oplossing wil komen. De wegen
derr Voorzienigheid zijn onnaspeurbaar."90
Voorall dergelijke kleine oorzaken met grote gevolgen, gaven Nuyens aanleiding
tott zijn bespiegelingen over de voorzienigheid Gods. Het was dus niet zozeer op
dee momenten van triomf dat hij zijn toevlucht ertoe nam, zoals bijvoorbeeld
Groenn van Prinsterer deed, maar juist wanneer het geweldig tegenzat voor de naar
zijnzijn mening goede zaak. Hij kon niet begrijpen dat God de positieve krachten in
dee geschiedenis tegenwerkte, ten koste zelfs van vele katholieke slachtoffers. Dat
onschuldigee slachtoffers voor niets vielen, als speelbal van een zinloos noodlot,
datt ging er bij hem niet in. Hij begreep het niet en sprak daarom zijn onwetendheidd uit over de diepere beweegredenen van God. Het beroep doen op een goddelijkee voorzienigheid liet Nuyens enige ruimte voor hoop. Hij begreep het niet,
maarr sprak zijn vertrouwen uit dat het menselijk lijden een diepere betekenis had
inn het zich ontvouwende heilsplan van God. Nuyens' beroep op de Goddelijke
voorzienigheidd kreeg daarmee de belangrijke functie van een inkadering van toevall en noodlot in een betekenisvol geheel.

Voorzienigheidd en vrije wil
Bleeff over de kwestie van de menselijke vrije wil. Inkadering van het toeval in een
Goddelijkk heilsplan schakelde misschien het blinde noodlot uit, maar liet tegelijkertijdd weinig ruimte voor de menselijke vrije wil. De consequentie hiervan zou
zijnn dat de mensen niet veel meer waren dan een speelbal in Gods hand.
Opp enkele plekken in zijn werk geeft Nuyens inderdaad blijk van een opvatting
overr causaliteit die weinig ruimte laat voor toeval en vrije wil. Hij stelt de geschie-
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Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten, band III, deel 1, 1-2.
Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band II, deel 1, 22.
Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band III, deel 1, 1-2.
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deniss voor als een keten van oorzaak en gevolg. De geschiedenis van de mensheid
vormdee voor hem een onafgebroken geheel: gewichtige gebeurtenissen staan in
nauww verband met dat wat vooraf is gegaan. "De mensch, hetzij als individu, hetzijj als maatschappij, wordt geleid door hetgeen zijne voorzaten hebben gedaan.
Hijj maait wat zij gezaaid hebben, om weder op dezelfde wijze te zaaijen voor degenenn die na hem zullen komen."91 Deze visie lijkt onafwendbaar tot een vorm van
determinismee te leiden. Als alle gebeurtenissen een oorzaak hebben, dan moet
achteraff geconstateerd worden dat ze blijkbaar onvermijdelijk waren.
Maarr volgens Nuyens had de mens wel degelijk een keuze en die vrije keuze wildee hij onverlet laten. De mens had volgens hem de vrijheid om zich óf te scharen
aann de kant van God, óf optrekken met de vijand. In het eerste geval zou voorspoedd zijn deel zijn, in het andere zou hij rampen boven zich afroepen.92 "Vrijwilligee onderwerping aan den wil van God - of de hoogmoed, die den mensch heeft
ingefluisterdd Eritus sicut Dei [= Gij zult Gode gelijk zijn]: tusschen deze beide
heeftt de mensch reeds moeten kiezen toen de dageraad der wereld aanbrak, en tusschenn beide wordt thans nog de strijd gevoerd."93
Inn zijn Vaderlandsche geschiedenis van de jeugd verbond Nuyens hier de praktischee raad aan om toch vooral in de geest van Gods raadsbesluiten te leven. De geschiedeniss leerde dat het dan goed ging. Dit gold voor zowel individuele personen
alss voor gehele volken. Als wij nagaan, wat dit in de praktijk voor Nuyens betekende,, dan blijkt het 'goede' voor hem samen te vallen met een braaf aandoend
lijstjee van eenvoudige burgerdeugden, waar iedereen zich aan zou moeten houden.. Wat dat betreft was de noordelijke katholiek Nuyens een brave burgerman
mett licht calvinistische inslag. Zijn jeugdige lezers hield hij bijvoorbeeld het volgendee voor: "Toen onze voorvaderen ijverig, volhardend, spaarzaam en eenvoudigg waren, bloeiden zij en hun staat; toen zij de oude eenvoudigheid lieten varen,
zichh aan weelde overgaven en eigenbelang op den voorgrond stelden, ondervond
onss land vele rampen, zoo zelfs dat het eindelijk aan vreemde veroveraars werd
onderworpen." 944 Voor de kleintjes was de les helder.
Eenn dergelijke opvatting over goed en kwaad zat ook opgesloten in Nuyens'
eerstee grote werk: Het katholicismus, in betrekking met de beschaving van Europa.pa. In dat boek 'bewees' hij dat de katholieke naties een voorsprong hadden op de
protestantsee naties wat betreft zedelijkheid en beschaving: de criminaliteit was er
minderr en zo ook het analfabetisme, bijvoorbeeld het aantal buitenechtelijke geboorten. .
Mett de keuze voor het 'kwade' lag het wat ingewikkelder. In een opstel uit 1870
formuleerdee hij het zonder omwegen: "Geheel de wereldgeschiedenis is niets anderss dan de strijd van des menschen bedorven, maar altijd vrijen wil, tegen de
raadsbesluitenn Gods. De mensch moge weerstreven, zooveel hij kan; het einde zal
zijnzijn dat de Voorzienigheid zegeviert!"95 Nuyens laat de menselijke vrije wil on911
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Geschiedenis der regering van Pius IX, deel 1, 24.
Gedachten naar aanleiding van den oorlog van 1870, 55.
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verlet,, maar uiteindelijk kan hij Gods raadsbesluiten niet wederstreven.
Godd verpersoonlijkte het goede in de geschiedenis en de mens daartegenover
hett kwade. Ook het kwade hielp de geschiedenis vooruit. "Zelfs het kwaad bevordertt soms de verspreiding van het goed, zij het ook zijns ondanks." 96 Achter
allee gebeurtenissen zit Gods hand en niets geschiedt bij toeval. God gebruikt de
menselijkee ongerechtigheden voor zijn eigen gerechtigheid.
Nuyenss klampte zich vast aan de "Groote Almachtige Geneesheer" (...) die alle
stoffelijkee en zedelijke kwalen kan heelen."97 Zijn aanroepen van de Goddelijke
voorzienigheidd was in essentie een poging om het kwade in de wereld te begrijpen
enn vervolgens te bezweren. In een tijd waarin het voortbestaan van het pausschap
enn daarmee de katholiciteit op het spel leek te staan, ging Nuyens gebukt onder
diepee existentiële vragen. De goddelijke voorzienigheid gaf in deze context de geschiedeniss zin en betekenis, enerzijds door inkadering van het toeval, dat voor
Nuyenss geen toeval mocht zijn, anderzijds in momenten van tegenslag en wanhoopp door een vertroostend eindperspectief te bieden.
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Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, van 1815 tot op onze dagen, deel 4, 83.
Nuyens, Gedachten naar aanleiding van den oorlog van 1870, 55.

55 Nuyens' politieke gedachtegoed:
liberaal-katholicisme,, ultramontanisme
enn de invloed van de Romeinse kwestie
Katholiekee herleving en dynamiek
Inn 1863 reisde Nuyens af naar de Belgische bisschopsstad Mechelen, om daar het
algemeenn katholiek congres bij te wonen.' Deze Mechelse congressen waren een
Belgischh initiatief, naar voorbeeld van de bekende Duitse katholiekendagen. Een
groott verschil was de internationale opzet. In 1863 waren ze er allemaal: het Belgischh episcopaat, een handvol bisschoppen uit Engeland, waaronder Wiseman en
Manning.. Verder waren ook Oostenrijk, Polen, Portugal en Zwitserland vertegenwoordigd.. De delegatie uit Duitsland was opvallend klein. Het zal onder anderee te maken hebben gehad met de voertaal maar ook met de overwegende mentaliteit:: die was nadrukkelijk Frans. Er waren dan ook heel veel Fransen en Belgen.
Uitt Nederland werden de kamerleden Meylinck en Van Nispen tot Sevenaer, alsmedee Alberdingk Thijm en burgemeester Pyls van Maastricht benoemd tot ere
ondervoorzitterss van het congres. De grote toeloop, in 1863 telde het congres
meerr dan 4000 deelnemers, maakte veel indruk, vooral op de deelnemers zelf. Zoalss De Tijd schreef in haar verslag van de plechtige hoogmis, waarmee het congres
opende:: "De ruime basiliek was te klein, om de groote menigte te kunnen vatten."2
Nuyenss voelde zich geïnspireerd door de geest van vooruitgang en optimisme die
opp de Mechelse congressen werd uitgedragen. De meer dan 4000 deelnemers woondenn een programma bij, dat maar liefst vijf dagen omvatte met manifestaties en voorall heel veel lezingen en voordrachten. De congressen hadden een enthousiasmerende
functie.. Zoals het in het voorbericht van de congresbescheiden werd geformuleerd:
"L*Assembleee générale des catholiques n'a pas d'autre mission; elle est un point de
ralliement,, un foyer de lumière, de charité et d'amour oü viennent se retremper Ie
courage,, se fortifier les bonnes resolutions, s'affirmer les grandes vérités et se consoliderr la sainte alliance des fils de 1'église. Elle n'est ni un Parlement, ni un Concile.. "3 De katholieken konden aan zichzelf en aan de rest van de wereld laten zien hoe
dynamischh en vitaal het katholicisme was: een maatschappelijke en religieuze factorr van betekenis, waar iedereen rekening mee diende te houden.
Hett eigenlijke programma in Mechelen was opgedeeld in plenaire lezingen en in
werkgroepp sessies, die gewijd waren aan specifieke deelonderwerpen. In 1863 bijvoorbeeldd werd in de deelsessies gediscussieerd over de thema's 'oeuvres religieu-

11 A. Nuyens, 'Dr. W.J.F. Nuyens, 'Een karakter- en levensschets', 49.
22 De Tijd, vrijdag 21 augustus 1863.
33 De congresverslagen zijn uitgegeven in: Assemblee Générale des catholiques en Belgique. Première session
aa Malines 18-22 Aout 1863 (Brussel 1863) 2 delen.
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ses',, 'oeuvres de charité', 'instruction et education chrétiennes', 'art chrétien' en
'associationss et publications'. De internationale opzet kwam ook tot uiting in het
feitt dat in verschillende lezingen overzichten werden gepresenteerd van de situatiee van de katholieken in de verschillende landen. Dat dit meestal in juichstemmingg gebeurde, illustreert de enthousiasmerende functie van de congressen. Op
hett congres in 1867 sprak de bekende Nederlandse feestredenaar Abbé Brouwers,
redacteurr van de Tijd, over 'la situation du catholicisme en HollandeV Hij was, in
dee woorden van Nuyens, "een redenaar, zoals weinigen in ons land."3 Brouwers
speeldee een (relatief, in vergelijking met de andere Nederlanders) belangrijke rol
opp de Mechelse congressen. Hij was op internationale congressen zeer gezien,
vanwegee zijn vlotte Frans en zijn vrije vormen.6 Brouwers' rede op de conferentie
vann 1867 benadrukte met name de successen die in Nederland behaald waren.
Brouwerss somde het allemaal op: gelijkberechtiging in 1798, een snel groeiende
katholiekee bevolking, een religieuze revival die bleek uit een sterke toename van
hett aantal priesters en kloosterlingen, een herleving van de katholieke liturgie en
vann de kerkelijke kunst. Voor dit laatste verwees Brouwers naar de machtige neogotischee kerkebouw van architect Pierre J.H. Cuypers: "Dieu a donné un homme
dee génie".7 De katholieken spraken in Nederland hun woordje mee, in die zin was
Nederlandd eigenlijk nauwelijks meer een protestantse natie te noemen, zo stelde
Brouwers.. Het succesverhaal was indrukwekkend. Brouwers' rede werd dan ook
meermalenn onderbroken door applaus en geestdriftig bravo geroep: dit soort zakenn wilden de congresgangers horen over het bevriende katholieke Nederland. In
dee marge van zijn betoog verwees Brouwers kort naar het verdienstelijke werk
vann Nuyens. Natuurlijk ontbrak het in Nederland nog aan katholieke historici
vann werkelijk eerste rang, maar Nuyens was druk doende het gat te vullen: "un
laïcc hollandais, homme de grande erudition, qui assistait a votre première assemblee,, a écrit depuis cette époque Pouvrage Ie plus considerable que nous ayons sur
Phistoiree de la Néerlande au xvie siècle."1* Nuyens had een nieuwe, katholieke visiee op de Nederlandse Opstand gepresenteerd, bedoeld als tegenwicht tegen de
protestanten,, die de Opstand voor zichzelf hadden geannexeerd.
Eenn vergelijkbare ontwikkeling was te zien geweest in Engeland. Ook daar
vormdenn de katholieken een minderheidsgroep, ook daar was sprake van een revivalvival die net als in Nederland historisch onderbouwd werd door een historicus, in
Engelandd was dat John Lingard, die een meerdelige katholiek getoonzette Historyry of England schreef. Terwijl in Nederland de bisschoppelijke hiërarchie was her-

44 De lezing is afgedrukt in: Assemblee Générale des catholtques en Belgtque. Trosième Session a Malines 2-7
septembreseptembre 1867 (Brussel 1868) 2 delen, deel I, 235-257.
55 N u y e n s aan Fruin, 18 juni 1868. G.B. Janssen, W.J.F. Nuyens en zijn briefwisseling met Robert Frttin (onuitgegevenn doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen, Zevenaar 1982) 68 en 77 en H.J. Smit en W,J.
Wieringaa (uitg.), Correspondentie van Robert Frnin 1845-1899 (Groningen 1957) 183.
66 Gerard Brom, Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland ('s-Gravenhage 1930) 158. Over
Brouwers'' redenaarstalenten zie bijvoorbeeld samenvattend: J.C. van der Loos, 'Jan Willem Brouwers', in:
J.C.. van der Loos, Vaderlandsche kerkgeschiedenis uil de zeven noordelijke provinciën sinds het concilie van
TrcnteTrcnte (Amsterdam 1953) 559-580, aldaar met name 566.
77 Assemblee Générale, 3e sessie, 244.
88 Idem, 252.
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steldd in 1853 was dat in Engeland al in 1850 gebeurd. Het hernieuwde katholieke
bewustzijnn werd in Mechelen gedemonstreerd door de aanwezigheid van de Engelsee primaat kardinaal Wiseman (1802-1865), samen met zijn latere opvolger
Henryy Edward Manning (1808-1892). De latere kardinaal Manning was opmerkelijkk genoeg een bekeerling evenals trouwens die andere beroemde Engelse kardinaall John Henry Newman (1801-1890). Beide kwamen voort uit de zogenaamdee Oxford Movement, een hervormingsbeweging binnen de Anglicaanse kerk, die
streefdee naar een herbronning van de Anglicaanse leer, een herbronning die hen
steedss dichter bij de Katholieke Kerk zou brengen. De leiders van de Oxford Movementt stonden bekend als intellectueel én spiritueel hoogstaande mensen. Newmanss bekering in 1845 maakte veel indruk en verhoogde het prestige van de Engelsee katholieke kerk enorm, ook internationaal. Zijn bekering zou door vele anderenn gevolgd worden. 9 Terwijl Newman vooral als denker en als schrijver bekend
werd,, onder andere door zijn bekende bekeringsgeschiedenis Apologia pro vita
suasua maar zeker ook door zijn geschriften over de rol en functie van de universiteit
inn de samenleving, was Manning in politiek opzicht veel invloedrijker. Als vertegenwoordigerr van de nieuwe ultramontane richting lag Manning goed in Rome
enn tijdens het Vaticaans Concilie van 1869-70 zou hij een sleutelrol spelen bij de
onfeilbaarheidverklaringg van de paus.
Opp de Mechelse congressen waren het echter de Franse religieuze denkers die
dee toon aangaven. Zoals bijvoorbeeld op het eerste Mechelse congres Charles,
Graaff de Montalembert (1810-1870). Nuyens was vooral voor zijn lezing gekomen.. Montalembert vertegenwoordigde de oude, meer liberaal gezinde richting in
dee katholieke kerk. De Franse politicus verenigde vele kwaliteiten in zich en was
eenn groot redenaar.10 Hij was journalist en parlementslid maar schreef ook omvangrijkee historische studies, waarvan zijn Histoire de Sainte Elisabeth de Hongriegrie en het monumentale Les moines d'Occident de belangrijkste zijn. De actuele
politiekk becommentarieerde Montalembert in zijn blad UAvenir en later in Le
Correspondant.Correspondant. Zijn toespraak in Mechelen, over het thema 'L'église libre dans
1'étatt libre', was een robuust pleidooi voor vrijheid en vooruitgang en kon zo geldenn als een laatste poging om het katholicisme te doen verzoenen met de liberale
verworvenhedenn van de Franse Revolutie. Het ging Montalembert, zo sprak hij,
omm "liberté tout entière", "simplement et uniquement la liberté moderne, la libertéé démocratique fondée sur le droit commun et sur 1'égalité, reglée par la raison et
laa justice."11 De echo van de Franse Revolutie is hier duidelijk te horen.
99 Over Manning en Newman, en hun bepaald niet altijd ontspannen onderlinge verhouding, zie de uitstekendee dubbelbiografie van David Newsome, The convert cardinals, John Henry Newman and Henry Edward
ManningManning (Londen 1993). Over hun beider bekering, en de invloed die deze had, vergelijk aldaar 185-195. De
grotee toename van het aantal katholieken in Engeland is overigens vooral op het conto te schrijven van de toevloedd van katholieken uit Ierland, die op de vlucht waren voor de miserabele toestanden in hun vaderland. De
Engelsee bekeerlingen hadden echter, door hun vaak meer dan gemiddeld hoge opleiding, een onevenredige invloed. .
100 Over Montalembert zie de recente biografie van Philippe Tollu, Montalembert. Les liberies sous le Second
EmpireEmpire (Parijs 1987).
111 Montalemberts, 'Discours sur 1'Église libre dans 1'Etat libre' is afgedrukt in de congresverslagen van 1863:
AssembleeAssemblee Générale des catboliques en Belgiqne. Première session a Malines 18-22 Aoüt 1863 (Brussel 1863) 2
delen,, deel I, 168-190. Citaten op 171.
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Inn 1852 al had Montalembert zijn geruchtmakende brochure Des interets catholiquesliques au XlXe siècle gepubliceerd.12 Hij vergeleek daarin de toenmalige situatie
vann de katholieke kerk, in 1850, met die van een halve eeuw daarvoor, rond 1800.
Hijj constateerde dat de vooruitgang enorm was geweest. Rond 1800 was Europa
volgenss Montalembert nog volledig in de ban van het rationalistische verlichtingsdenken.. Het zijn de jaren na de Franse Revolutie, die een vernietigende uitwerkingg op de katholieke kerk had gehad. Er was in 1800 niet eens een paus meer,
Piuss VI was enkele maanden ervoor, als gevangene van een 'atheïstische politiek',
overleden.. Het pausschap moest volledig naar het Franse pijpen dansen. Volgens
Montalembertt was het katholicisme inmiddels uit dit diepe dal opgestaan. Aan de
geloofsvervolgingenn was een eind gekomen. De kloosterordes werden weer toegelaten.. De katholieke liturgie had zich vernieuwd. "Partout la religion a repris sa
place,, au premier rang; partout 1'Eglise est reconnue comme une puissance du premierr ordre". 11 Zelfs in Nederland gloorde hoop, hij wijdde er enkele passages aan
inn zijn brochure: "dans cette Hollande, oü 1'existence des catholiques était comme
oubliéee du monde entier, ils ont peu a peu reconquis la force et 1'importance qui
conviennentt a la moitié d'un peuple."14 Montalembert concludeerde: het katholicismee had als enige stroming geprofiteerd van de crisis van de moderne samenleving.. Het katholicisme had als enige geprofiteerd van de nieuwe vrijheid, een vrijheidd dankzij welke het zich volledig kon ontplooien.
Mett zijn gepassioneerde engagement was Montalembert een exponent van de
vernieuwingg van het katholieke denken, dat gloeide van een hernieuwd zelfvertrouwenn na de moeilijke jaren van de Franse Revolutie. Startpunt was geweest
Chateaubriandss Le génie du christianisme, uit 1802, waarin het nieuwe sentiment
opp onnavolgbare wijze verwoord werd. Chateaubriand (1768-1848) appelleerde
inn zijn Génie du christianisme aan de romantiek en het mysterie van het katholiekee verleden. Chateaubriands katholicisme was een gevoelskatholicisme, getuige
ookk zijn veel geciteerde "J'aipleuré et j'ai cru." De schoonheid van de traditionelee katholieke religie kwam naar zijn mening bijvoorbeeld tot uiting in de kerkelijkee doctrines, de christelijk geïnspireerde kunst en architectuur en vooral ook in de
katholiekee liturgie: de plechtige processies, de sacramenten, de gebeden en de gezangen.155 Het deel van Le génie du christianisme dat over de eredienst handelde,
opendee met een hoofdstuk over het sonore geluid van de prachtige kerkklokken,
datt alle gelovigen oproept zich naar de kerk te begeven. "C'était d'abord, ce nous
semble,, une chose assez merveilleuse d'avoir trouvé le moyen, par un seul coup de
marteau,, de faire naïtre, a la même minute, un même sentiment dans mille coeurs
divers,, et d'avoir forcé les vents et les nuages a se charger des pensees des hommes.
Ensuite,, considérée comme harmonie, la cloche a indubitablement une beauté de
laa première sorte: celle que les artistes appellent le grand. Le bruit de la foudre est

122 Le Comte de Montalembert, Des interets catholiques au XI Xe siècle (Brussel 1852).
133 Montalembert, Des interets catholiques, 11.
144 Idem, 23.
155 Meer in het bijzonder over de liturgische vernieuwing van het katholicisme zie: P. Raedts, 'De katholiekenn en de Middeleeuwen: Prosper Guéranger OSB (1805-1875) en de eenheid van de liturgie', in: R.E.V. Stuip
&& C. Vellekoop (redactie), De Middeleeuwen in de negentiende eeuw (Hilversum 1996) 87-109.
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sublime,, et ce n'est que pas sa grandeur; il en est ainsi des vents, des mers, des volcans,, des cataractes, de la voix de tout un peuple."16 Het boek werd ook in het
Nederlandss vertaald, tot twee keer toe zelfs.17 De klanken van de kerkklok inspireerdenn een nieuwe generatie katholieke gelovigen. Dit hernieuwde zelfvertrouwenn zou zijn meest uitgesproken vorm krijgen in het liberaal-katholicisme, zoals
datt door Montalembert in Mechelen werd verwoord.
Toenn Montalembert in 1863 in Mechelen optrad was zijn invloed al tanende. In
18577 had hij zijn parlementszetel verloren en hij was op zoek naar een nieuw forumm om zijn ideeën uit te dragen. Voor Montalembert waren de Mechelse congressenn een laatste gelegenheid om nog eens voluit te vlammen. Want, hoe algemeenn de congressen ook van opzet waren, in de beeldvorming naar buiten waren
hett vooral de liberaal-katholieken die de show stalen. In de loop der jaren kwamen
allee grote coryfeeën: Montalembert meteen al in 1863, Dupanloup een jaar later.
Hett maakte dat de Mechelse congressen zouden uitgroeien tot hèt symbool van
hett liberaal-katholicisme.18 Montalemberts twee plenaire lezingen waren zo opvallendd en eloquent dat bijvoorbeeld de paus zich zorgen maakte over de aard en
richtingg van de Mechelse congressen. Montalembert zou ook geen tweede keer
meerr worden uitgenodigd. De jaren zestig en zeventig gaven grote veranderingen
tee zien, die liberaal-katholieken als Montalembert en Nuyens in het defensief zoudenn dringen. De Romeinse kwestie begon reeds zijn schaduw vooruit te werpen.
Inn meer conservatieve kringen was Montalemberts rede slecht gevallen. Ook in
Nederlandd werden kritische stemmen gehoord. In een hoofdartikel in De Tijd
werdd gesteld dat de "uitstappen die zich de heer Montalembert en een zeker spreker,, graaf Foucher de Careil hebben veroorloofd op het gebied der politiek, in het
algemeenn niet de goedkeuring [hebben] weggedragen. Wij voor ons protesteeren
tegenn de manier, waarop zij in België van de algemeene vrijheid hebben gebruik
gemaaktt jegens de regering van een naburigen staat."19 Een deel van het probleem

166 M. Ie vicomte de Chateaubriand, Le génie du christianisme (Parijs 1852) deel 2, 1. Over het Franse religieuzee denken in de negentiende eeuw zie Bernard Reardon, Liberalism and tradition. Aspects of catholic
thoughtthought in nineteenth-century
France (Cambridge enz. 1975) en, meer algemeen en van dezelfde auteur Religiongion in the age of romanticism (Cambridge enz. 1985).
177 De eerste vertaling dateert al uit 1809 en was van de hand van N . C . van Kampen, de latere hoogleraar
Nederlandsee letterkunde en geschiedenis aan het athenaeum te Amsterdam. O m d a t deze echter de meer katholiekee delen had weggelaten zou in 1821 bij uitgeverij J.J. Thompson in Rotterdam een anonieme vertaling
volgenn die "mijnen [Roomsch Catholijken] kerkgenooten, de voortreffelijke schoonheden van hunnen goddelijkenn eeredienst, zoo wel omtrent het leerstellige, als uit de uitwendige plegtigheden, welke tot een hooger
doell opleiden, te doen kennen". Uit het Voorberigt van de vertaler van F.A. de Chateaubriand, Schoonheden
vanvan den Roomsch Catholijken godsdienst (Rotterdam 1821) vii.
188 Uitgebreid over de Mechelse congressen is: K. Van Isacker, Werkelijk en wettelijk land. De katholieke opinienie tegenover de rechterzijde 1863-1884 (Antwerpen e.e. 1955), met name 1-85. De liberaal-katholieken wordenn in dit boek, enigszins verrassend, ingedeeld bij de 'rechterzijde'. Ze verzetten zich namelijk tegen de veranderingg van de liberale Belgische constitutie en waren dus, naar Van Isackers mening, behoudend. Over het
Fransee liberaal-katholicisme zie Georges Weill, Histoire du catholicisme liberal en France 1828-1909 (Parijs/Genèvee 1979, oorspronkelijk verschenen in 1909); Jacques Gadille (redactie), Les catholiques libéraux au
XlXeXlXe siècle: actes du colloque international d'histoire religieuse de Grenoble des 30 septembre - 3 octobre 1971
(Grenoblee 1974). Voor de Franse context zie: C. Langlois, 'Le temps de 1'Eglise et les rendez-vous du siècle',
in:: F. Lebrun (ed), Histoire des catholiques en France du XVe siècle a nos jours (Parijs 1980) 335-368 en Philippee Boutry, 'Le mouvement vers Rome et le renouveau missionnaire', in: Jacques le Goff & René Remond (ed),
HistoireHistoire de la France religieuse (Parijs 1991) deel 3, 421-452.
199 De Tijd 31 augustus 1863.
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zatt hem in het feit dat de liberalen verantwoordelijk werden gehouden voor de teloorgangg van de Kerkelijke Staat. Met de Romeinse kwestie was de paus en daarmeee ook de katholiciteit onder vuur komen te liggen van uitgerekend het politiekee liberalisme. De katholieken konden "de sympathie der liberalen voor den rooverkoningg van Turijn en hun onverzoenbare haat tegen den Paus-Koning" niet
verkroppen,, zoals gesteld werd in een artikelenreeks in De Tijd over 'Het hedendaagschee liberalisme beschouwd in verband met de Romeinsche kwestie', dat in
dee maanden voorafgaand aan het Mechelse congres in de krant verscheen.20

Dee Romeinse kwestie
Hett belang van de Romeinse kwestie voor het katholieke denken van de tweede
helftt van de negentiende eeuw kan moeilijk overschat worden. Het was ook een
kwestiee waarover Nuyens veel en uitvoerig schreef. Voor Rogier was het een relatieff onbelangrijke kwestie, die echter wel, en hier haalt hij het bekende woord van
Gerardd Brom aan, de dampkring vergiftigde van de negentiende-eeuwse katholieken.211 Achterafis het makkelijk oordelen. Volgens Rogier leverde Pius IX in politiekk opzicht een achterhoedegevecht: de Italiaanse eenwording was onvermijdelijk.. Rogiers vonnis luidde dat de Kerkelijke Staat één van de meest achtergeblevenn gebieden van Europa was, in economisch, politiek en maatschappelijk opzicht.. Zij werd zonder noemenswaardige invloed van het volk bestuurd door een
zoo goed als uitsluitend clericale, corrupte ambtenarenstand. Pius IX miste de aansluitingg met de moderne tijd en het was zijn eigen schuld dat hij als gevangene van
hett Vaticaan eindigde. Dat velen de teloorgang van de Kerkelijke Staat aanmerktenn als de grote tragedie van het pontificaat van Pius IX, schreef hij toe aan "een
opvoedingg in een ongedifferentieerde zoeaven-cultus."22
Negentiende-eeuwsee katholieken dachten daar een slag anders over. Voor hen
wass de Romeinse kwestie van grote betekenis omdat de positie van de paus mee in
hett geding was. In de woorden van Nuyens: "De Kerkelijke Staat is geenszins een
Staat,, door maatschappelijke overeenkomsten, traktaten of veroveringen ontstaan,, hij is - het erfdeel van den H. Petrus: Rome behoort niet aan zich zelve, het
behoortt aan de Katholiciteit."23 Aantasting daarvan was "eene aanranding hunner
dierbaarstee belangen".24 De ineenstorting van de Kerkelijke Staat was een schokkendee gebeurtenis die veel indruk maakte. Nuyens ontpopte zich als een politiek
commentatorr die de gebeurtenissen van zijn tijd op de voet volgde: door het hele

200 De Tijd, de eerste aflevering verscheen op 6 augustus 1863, hierin ook het citaat over "den rooverkoning
vann Turijn".
211 L.J. Rogier, 'D e Romeinse kwestie', in: Rogier, Terugblik en uitzicht 1. Verspreide opstellen (Hilversum/Antwerpenn 1964) 406-428, aldaar 409. Zie ook L.J. Rogier en N . de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiekliek Nederland 1853-1953 ('s-Gravenhage 1953) 123-146. Lamennais, in zijn Les affaires de Rome, vergeleek
Italiëë al met een uitgestrekt graf waaruit een graflucht opstijgt die verdovend op de geest werkt en de ziel in een
doodslaapp wiegt. Vergelijk hiervoor Nuyens, De regering van Pius IX en hare beschuldigers, 18.
222 Rogier, Katholieke herleving, 278.
233 Nuyens, De regering van Pius IX en zijne beschuldigers, iv.
244 Idem, 3.
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Afb.Afb. 7 De Romeinse Kwestie
hadhad grote gevolgen voor de
ontwikkelingontwikkeling van het katholiekelieke gedachtegoed in de tweedede helft van de negentiende
eeuw.eeuw. Nuyens volgde de ontwikkelingenwikkelingen in Italië op de
voet.voet. Zijn jongere broer André
NuyensNuyens was een van de jonge
katholiekenkatholieken die zoeaafwerd en
afreisdeafreisde naar Rome. Foto:
KLiB/KDCKLiB/KDC Nijmegen.

landd hield hij lezingen, schreef krantenartikelen en brochures en ontwikkelde zich
zelfss tot contemporain historicus in zijn omvangrijke tweedelige werk over Pius
IXX uit 1862/1863: Geschiedenis der regering van Pius IX. Geschiedschrijving was
voorr N u y e n s een manier om duidelijk te maken waar hij stond. O o k als arts zette
N u y e n ss zich ijverig in voor de goede zaak, z o was hij betrokken bij de medische
keuringg van aspirant-zoeaven. In 1874 vertaalde hij enkele recente toespraken van
Piuss IX en schreef een inleiding bij het boekje, dat bij zijn broer A. N u y e n s uitgegevenn werd.' 5
D a tt er voor N u y e n s weinig verschil bestond in partijkiezen voor het pausschap
inn heden én verleden bleek uit zijn schetsjes over enkele belangrijke middeleeuw255 Toespraken van
Holzisiarth.Holzisiarth.
stee stuk. Voor zover
nomenn zou worden,

onzen H. Vader Pius IX, den gevangene in het Vaticaan. Bijeenverzameld door Dr. Fr.].
Vertaald onder toezicht en verrijkt met eene inleiding van Dr. W.J.F. Nuyens (Alkmaar 1874) Eerik heb kunnen nagaan is het tweede stuk, waarin ook het voorwoord van Nuyens opgenooit verschenen.
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see pausen, die tussen 1856 en 1863 in Thijms Volks-almanak voor Nederlandsche
katholiekenkatholieken verschenen.26 Bij Thijm vielen de stukjes kennelijk in de smaak: re
matigg verzoekt hij Nuyens om "nog een pausjen".27 Voor Thijm was Nuyens dé
Nederlandsee autoriteit voor dit onderwerp, het stuk over Julius II vond hij zelfs
uitmuntend,, zo schreef hij Nuyens.28 Bij de lezers gingen de stukjes er blijkbaar in
alss koek, ook al omdat parallellen met Pius IX er dik boven op lagen. De pausen
diee Nuyens behandelde hadden het ook vaak niet makkelijk gehad. Gregorius VII
(1073-1085)) bijvoorbeeld trachtte net als Pius IX de Kerk onafhankelijk te maken
vann inmenging door de wereldlijke vorsten (de investituurstrijd). Hij overleed
zelfss in ballingschap, maar had volgens Nuyens de wereld geleerd dat recht sterkerr is dan geweld. Het is een wel erg vrome interpretatie van de investituurstrijd,
maarr zo dachten de negentiende-eeuwse katholieken er kennelijk over, met het
beeldd van Pius IX op hun netvlies gegrift. Nuyens' polemische instelling bleek
ookk uit het feit dat de meeste door hem beschreven pausen in de (protestantse) geschiedschrijvingg op uiterst vijandige manier bejegend waren, net zoals Pius IX. De
lezerr kon moed putten uit de omstandigheid dat de positie van de paus soms zeer
uitzichtlooss leek, maar dat uiteindelijk alles toch weer op zijn pootjes terechtkwam.. Dat kon ook niet anders, omdat de paus altijd kon rekenen op Gods steun.
Opp verschillende momenten zou God zelfs rechtstreeks hebben ingegrepen via
eenn soort Godsgericht: zo zou de Utrechtse bisschop Willem op Paasdag 1076, nadatt hij op de preekstoel de banvloek tegen de paus had uitgesproken, op hetzelfde
ogenblikk dood ter aarde storten, getroffen door de bliksem,29 Philips de Schone, de
tegenstanderr van Bonifacius VIII (1294-1303), stierf jong en doordat zijn drie zonenn geen nakomelingen hadden, stierf de stamboom al snel uit30 en met de Hohenstaufenn liep het ook al niet goed af.31 Ook Cavour zou ongetwijfeld 'gestraft'
wordenn voor zijn zonden en met Pius IX zou het dus ook wel goed komen.
Voorr Nuyens was het een strijd van onwrikbare beginselen die in de Middeleeuwenn niet anders waren dan in zijn eigen tijd: "De strijd van Paus Innocentius
tegenn Frederik II was de strijd van Paus Martinus tegen den byzantijnschen Keizerr Constantius, van Gregorius VII tegen Hendrik IV, van Bonifacius VIII tegen
Philipss den Schoone, van Pius VII tegen Napoleon, van Pius IX tegen Victor Emanuell en diens trawanten." 32 Nuyens had zijn stukken geschreven "onder den druk
derr rampspoedvolle gebeurtenissen, waarvan Italië thans nog het tooneel is."33 In

266 'Gregorius VII', in: Volks-almanak voor Nederlandsche katholieken (1856) 151-176; 'Innocentius III', in:
IdemIdem (1857) 84-102; 'Bonifacius VIII', in: Idem (1858) 1-26; 'Nikolaas de vijfde', in: Idem (1859) 1-21; 'Julius
II',, in: Idem (1860) 158-181; 'D e pausen en de laatste Hohenstaufen', verschenen in drie afleveringen in: Idem
(1861)) 138-164; (1862) 54-80; (1863) 40-64.
277 Vergelijk enkele brieven van Thijm aan Nuyens in het Archief Thijm (KDC), inv.nr. 1387: 11-10-1856; 76-1858;; 17-7-1858; 28-1-1859; 5-9-1859; 3-11-1859.
288 Thijm aan Nuyens, K D C , Archief Thijm, inv.nr. 1387, 7-6-1858 en 3-11-1859.
299 Nuyens, 'Gregorius VII', 168-169. D e Amsterdamse medieaevist C. van de Kieft heeft dit zogenaamde
godsgerichtt naar het rijk der fabelen verwezen: C. van de Kieft, 'Bisschop Willem en de Utrechtse synode van
1076',, in: Tijdschrift voor geschiedenis 68 (1955) 70-79.
300 Nuyens,'Bonifacius VIII', 26.
311 Nuyens, 'D e pausen en de laatste Hohenstaufen', (1861) 161.
322 Idem (1862) 57.
333 Idem, (1863) 40.
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diee zin is ook voor Nuyens alle geschiedenis contemporaine geschiedenis.
Inn katholieke kring ging alle sympathie uit naar de in verdrukking verkerende
Piuss IX. De Romeinse kwestie maakte de paus populairder dan ooit. Daarbij wel
dee aantekening dat het beeld dat Nederland als één man achter de paus stond enigee nuancering verdient. De Valk heeft erop gewezen dat uit kerkbestuurlijke bescheidenn in de Vaticaanse archieven blijkt dat de Nederlandse bisschoppen vaak
hunn eigen plan trokken, en alleen pro forma meededen aan de "Romeinse mobiliseringscampagne".344 Ze zouden al snel in de gaten hebben gehad dat het verlies van
dee Kerkelijke Staat onvermijdelijk was en toch niet nodig voor het geestelijk gezagg van de paus. Nuyens verwoorde het reeds in 1870 in vergelijkbare bewoordingen:: "de katholieken beschouwen het wereldlijk gezag des Pausen, ten allen
tijdetijde onder alle omstandigheden, volstrekt niet als een conditio sine qua non voor
hett bestaan des Pausdoms. Zij weten dat vele Pausen geen tijdelijk gezag gehad
hebbenn en dat de belofte aan den H. Petrus en aan de H. Kerk gegeven, niet slaat
opp het wereldlijk gebied, over eenen kleinen streek grond van het Italiaansche
schiereiland."355 Maar er was wel degelijk veel sympathie voor de paus. In Nederlandd waren er diverse omvangrijke acties ter zijner ondersteuning. Nuyens: "Niet
slechtss onder den indruk van de overweldiging der stad Rome door de Italiaanschee troepen, maar bij iedere gelegenheid, die zich voordeed, toonden Nederlandschee Katholieken hunne gehechtheid aan den Pauselijken Stoel."36 Er waren twee
hoogtepunten:: een door 391.000 katholieke mannen ondertekend adres aan de
koning,, tegen de gewelddadige inname van Rome, en de viering van het 25-jarig
ambtsjubileumm van Pius IX. Het adres leidde nog tot een interpellatie in de Kamer,
waarbijj een voorzichtige regering kool en geit probeerde te sparen en zich op de
vlaktee hield. Het pauselijk jubileum van Pius IX werd gevierd met diverse bijeenkomstenn in alle provinciale hoofdsteden. De op 21 juni 1871 in de parkzaal te Amsterdamm belegde bijeenkomst trok 4000 personen. In een aantal moties werd
trouww betuigd aan Pius, die speciale dankbaarheid verdiende "voor het herstel der
kerkelijkee Hiërarchie op den Vaderlandschen bodem" (tekst uit één van de moties).. De vergadering was ten diepste verontwaardigd "over de heiligschennende
vertredingg der souvereine rechten van Zijne Heiligheid den Paus, en belooft, voor
zooveell van haar afhangt, tot de handhaving en verdediging van die rechten mede
tee werken."37 De 'Romeinse mobiliseringscampagne' was blijkbaar niet zonder
succes. .

344 Zie vooral J.P. de Valk, 'Meer Hollands dan paaps? De Nederlandse kerkprovincie en " R o m e " in de tweedee helft van de negentiende eeuw', in: Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland 27
(1985)) 140-156 en dez., 'Van herder tot koning. Het beeld van de paus bij Nederlandse katholieken in de negentiendee eeuw', in: Documentatieblad
voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 13 (1990) 11-31. Het
beeldd dat Nederland roomser dan de paus was, is te vinden in P. Dirkse, 'Roomser dan de paus. Katholiek
Nederlandd en het Vaticaan 1853-1953', in: Katholiek Nederland en de paus (Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseumm Het Catharijneconvent, Utrecht 1985) 27-61.
355 W.J.F. Nuyens, Gedachten naar aanleiding van den oorlog van 1870 (Katholiek-Nederlandsche brochuren-verenigingg II, Haarlem 1870) 35.
366 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, van 1815 tot op onze dagen, deel 4, 210.
377 De teksten van de moties, alsmede de op de parkmeeting gehouden toespraken zijn afgedrukt in De Parkmeeting.meeting. Redevoeringen, gehouden op de feestelijke bijeenkomst van katholieken te Amsterdam, den 21 n juni,
18711871 (Amsterdam 1871).
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Dee zaak Mortara

Dee Romeinse kwestie was de oorzaak van grote controverses. Voor vele niet-katholiekenn werd in de jaren vijftig en zestig de Kerkelijke Staat het belangrijkste
obstakell voor de nieuwe ideeën. Volgens hen zou katholicisme staan voor despotisme,, intolerantie en obscurantisme. Onder andere door de Mortara-affaire zou
hett anti-klerikalisme sterk aan kracht winnen.38 Voor protestanten en liberalen
wass de Mortara affaire een typisch voorbeeld van Rooms obscurantisme en despotisme.. Het zevenjarige joodse jongetje Edgardo Mortara uit Bologna (toen gelegenn in het gebied van de Kerkelijke Staat), was in 1858 door de autoriteiten bij
zijnn ouders vandaan gehaald om hem een goede katholieke opvoeding te garanderen.399 Volgens de niet-katholieke pers van geheel Europa was dit niet minder dan
eenn ordinaire kinderroof, waaruit duidelijk het despotische en onverdraagzame
karakterr van de Kerkelijke Staat bleek. Verschillende staten, waaronder ook
Nederland,, oefenden diplomatieke druk op de paus uit, om te bereiken dat het
kindd weer bij zijn ouders teruggeplaatst werd. Volgens Nuyens en andere katholiekenn was er niets aan te merken op de handelwijze van de paus en moet het rumoerr rondom de affaire vooral begrepen worden als een eruptie van antipapisme,
eenn van de vele pogingen om de Kerkelijke Staat in een kwaad daglicht te stellen.
Watt was er precies gebeurd? De joodse familie Mortara woonde al geruime tijd
inn Bologna en had een katholieke dienstmeid in dienst, Anna Morisi. Toen de kleinee Edgardo ongeveer twee jaar was, werd hij ernstig ziek en Anna Morisi besloot
hemm te dopen, evenwel zonder medeweten van de ouders van het jongetje. Tegen
dee verwachting in herstelde Edgardo. Toen Edgardo ongeveer zeven jaar was, in
novemberr 1857, kwam het de autoriteiten ter ore dat het kind jaren geleden gedooptt was en volgens eeuwenoude wetten daardoor katholiek was geworden en
duss ook katholiek opgevoed diende te worden. Een onderzoek werd ingesteld,
waarbijj ook Anna Morisi verhoord werd. Vast kwam te staan dat het doopsel
deugdelijkk was toegediend en voldeed aan de strenge voorwaarden van de wet.
Hett kind werd daarom van zijn ouders weggenomen en overgebracht naar Rome
enn geplaatst in het College der Catechumenen. Binnen- en buitenlandse protesten
haaldenn niets uit. Voor de paus ging het om een interne aangelegenheid van de
Kerkelijkee Staat, maar ook om een zuiver religieuze zaak omdat zelfs hij het toegediendee sacrament van het heilig doopsel niet ongedaan kon maken. De kleine
Edgardoo Mortara kon daarom niet worden teruggegeven aan zijn ouders. Edgardoo zou overigens de Kerkelijke Staat in zijn negentiende-eeuwse vorm ruimschootss overleven. Hij ontving het priesterschap en werd kanunnik van Sint-Jan
vann Lateranen.40 Hij stierf in Luik, op 17 april 1940, 89 jaar oud.41
388 Vergelijk Owen Chadwick, 'The rise of anticlericalism', in: O . Chadwick, The secularization of the Europeanpean mind in the nineteenth century (Cambridge/Londen/New-York/Melbourne 1975) 107-139. Over het
themaa anticlericalisme zie verder het themanummer van de European studies review 13 (1983) 121-269.
399 O v e r de Mortara-zaak zie David I. Kertzer, The kidnapping of Edgardo Mortara (New York 1998) en
Giacomoo Martina S.J., Pio IX (1851-1866) (Rome 1986) 31-35. Voor enkele Franse reacties zie René Rémond,
L'AnticlericalismeL'Anticlericalisme en France de 1815 a nos jours (Parijs 1976) 156-159.
400 G. Mollat, La question Romaine de Pie VI a Pie XI (Parijs 1932) 309.
411 Sam Waagenaar, De f oden van Rome (Bussum 1978) 149.
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Ookk in Nederland werd de Mortara-zaak op de voet gevolgd, W.M. de Lang heeft
dee reacties in enkele katholieke en protestantse bladen geïnventariseerd."12 Al op
woensdagg 28 juli 1858 nam De Waakzaamheid een berichtje over uit het Handelsbladblad over de 'barbaarsche' ontvoering van het joodse kind Mortara, dit ondanks
smeekbedenn en tranen van de moeder, die inmiddels ook krankzinnig geworden zou
zijn.. Voor De Waakzaamheid maakte het vooral duidelijk "dat er niets zoo verradelijk,, zoo laag, zoo onregtvaardig, zoo gruwelijk, zoo barbaarsch is, wat men niet
vann Rome hebbe te vreezen, zodraa het daartoe de magt heeft." In dit licht gezien
wass de - "helaas! te laat begonnen" - Aprilbeweging zeker niet dwaas te noemen
enn eenvoudig een terechte uiting van verzet tegen de Roomse dwingelandij. In katholiekee kring werd pas laat op de zaak ingegaan, men gaf er aanvankelijk de voorkeurr aan de zaak dood te zwijgen. Pas op 1 november volgde een reactie in De Tijd,
enn dan nog niet eens op de zaak zelf als wel op de stroom van beschuldigingen in de
protestantsee pers aan het adres van de Kerkelijke Staat. De Mortara-affaire zou niet
meerr dan een aanleiding zijn om de kerk te bedelven onder smaadredenen en verguizingen,, niet meer dan een aanleiding om een orkaan tegen Rome op te zetten.
Ookk voor Nuyens was het duidelijk dat de Mortara-zaak extreem was opgeblazenn uit antipapistische motieven/ 3 Hij erkende dat het bepaald geen eenvoudige
zaakk was, en dat sommigen misschien te goeder trouw de rechtspleging in de Kerkelijkee Staat veroordeeld hebben. In zijn brochures nam Nuyens de argumentatie
vann De Tijd vrijwel letterlijk over/4 hij zal de artikelen uit deze krant bij de hand
gehadd hebben toen hij aan het schrijven was. In een artikel van vrijdag 5 november
hadd De Tijd benadrukt dat het hier niet om een gril of persoonlijke willekeur van
dee paus ging, maar om de zorgvuldige uitvoering van een eeuwenoude wet, die zekerr smartelijk was voor de ouders van Mortara, maar daarom nog niet tiranniek of
onmenselijk.. Twee rechten botsten: het recht van de vader en het recht van het
kind.. Het sacrament van de doop is niet zomaar een symbolische handeling van alleenn uiterlijke betekenis. De doop drukt een onuitwisbaar stempel in de ziel, en
maaktt het kind deelachtig aan het eeuwige geluk. Een joodse opvoeding zou het
kindd van het ware geloof doen afvallen en dat kon niet getolereerd worden. De
rechtenn van het kind moesten daarom voor de rechten van de vader gaan.
Nuyenss verdedigde het goed recht van de paus. Ook hij zag het doopsel als een
onuitwisbaarr teken dat eerbiedigd moet worden. Het kind mag niet de kostelijkstee genade door God aan de mens geschonken ontnomen worden. Nuyens constateerdee dat sprake is van selectieve verontwaardiging. In vergelijkbare gevallen
diee Nuyens kende liep het toch nooit zo hoog op?45 Nuyens noemde als voorbeeld

422 W.M. de Lang, 'Weerklank van do Mortara-affaire in Nederland', in: Studia Rosenthaliana 19 (1985) 159173.. De Lang onderzocht de Nederlandse reacties op diplomatiek niveau en bestudeerde daarnaast de volgendee bladen: het Weekblad voor Israëliten, Protestantscbe Bladen, De Waakzaamheid, Teekenen des Ttjds, Kerkelijkkelijk Tijdschrift, en De Tijd. Noord-Hollandschc
Courant.
433 W.J.F. Nuyens, De regering van Pius IX en hare beschuldigers (Amsterdam 1859) 11-12 en 109-112;WJ.F.
Nuyens,, De paus in 1859. Een u-oord tot de katholieken van Nederland (Amsterdam 1860) 12; W.J.F. Nuvens,
GeschiedenisGeschiedenis der regering van Plus IX deel 2 (Amsterdam 1863) 150-152; W.J.F. Nuyens, Geschiedenis van het
NederlandscbeNederlandscbe volk van 1815 tot op onze dagen deel 4 (Amsterdam 1886) 5.
444 Zie vooral Nuyens, De regering van Pius IX, deel 1, 110.
455 Idem, 111.
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hett geval van het Engelse meisje Alicia Race, dat tegen uitdrukkelijke wens van de
ouderss protestant werd opgevoed. Voor Nuyens was dit eens te meer een bewijs
datt de Mortara-zaak een voorbeeld was van opgeklopte selectieve verontwaardigingg uit antipapistische motieven.
Inn het hierboven aangehaalde artikel uit De Waakzaamheid van 28 juli 1858, het
eerstee artikel dat het periodiek aan de Mortara-affaire wijdde, is meteen al sprake
vann in antipapistische publicaties regelmatig terugkerende mythisch geladen kernbegrippenn als inquisitie, jezuïtisch en de biecht. Het 'Heilig Officie der Inquisitie',
volgenss De Waakzaamheid de initiatiefnemer van de kinderroof, stond voor de
intolerantiee van het katholicisme terwijl het beeld van de jezuïet gekoppeld werd
aann drogredenering, listig, gevaarlijk en geheim werken.46 Als reactie op een artikell in De Tijd sprak De Waakzaamheid in haar aflevering van 10 november over
eenn "staaltje van echt Jezuïtische drogredenering", "de echte Jezuïet is voor elk,
diee zien wil duidelijk genoeg geworden als afschuwelijk, onmenschelijk, antiChristelijk,, God en CHRISTUS lasterende." Overal waar ze de kans krijgen zullenn katholieken deze praktijken uitvoeren, De Waakzaamheid wees op enkele gevallenn van kinderroof zelfs in Nederland. Zo werd zaterdag 8 januari 1859 een
schrijvenn afgedrukt, afkomstig uit Kuinre onder de kop 'Gewelddadige kinderrooff door een roomschen priester in Nederland'. Een protestantse vrouw, getrouwdd met een Roomse man, was in Kuinre bevallen van twee kinderen. Afspraakk was dat het ene kind protestants opgevoed zou worden en het andere katholiek.. Wat gebeurde echter: beide kinderen werden ontvoerd door verwanten
vann de vader en gedoopt door een katholieke priester. Er werden parallellen getrokkenn met de Mortara-affaire. De Waakzaamheid beschouwde het als een treurigee vrucht van het Herstel der Hiërarchie in 1853.47 Via de biecht tenslotte zou de
cleruss een stevige greep op het kerkvolk hebben. De Mortara-affaire had maar
weerr eens aangetoond hoe onverstandig het is voor protestantse of joodse ouders
eenn katholieke dienstbode in dienst te nemen omdat zij in de biechtstoel alles
moetenn opbiechten over het gezin waar ze in dienstbetrekking zijn.
Mythischee vijandbeelden leiden over het algemeen een latent bestaan, maar kunnenn onder invloed van bepaalde incidenten, waarin de vooroordelen bevestigd lijkenn te worden, snel geactiveerd worden. De Mortara-affaire was zo'n incident.4S
Ondertussenn gebruikten niet alleen de protestanten stigmatiserende beelden. Ook

466 Vergelijk Paul Begheyn S.J., 'Positieve en negatieve beeldvorming omtrent jezuïeten in Nederland', in:
Paull Dirkse en Anite Haverkamp (redactie), Jezuïeten tn Nederland (Tentoonstellingscatalogus Het Catharijneconvent,, Utrecht 1991) 19-29.
477 Vergelijk v o o r e e n ander geval van kinderroof De Waakzaamheid van 26-1-1859.
488 Meer in het algemeen over antipapistische vijandbeelden zie: J.A. Bornewasser, 'Mythical aspects of
Dutchh anti-catholicism in the nineteenth century', in: J.A. Bornewasser, Kerkelijk verleden in een wereldlijke
context.context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de
TheologischeTheologische Faculteit Tilburg (Amsterdam 1989) 362-375 en 425-427; J.A. Bornewasser, 'De 19de-eeuwse
tholiekk in de spiegel van protestantse tijdgenoten', in: Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologiecheologie 13 (1978) 750-758; Anton van de Sande, 'Roomse buitenbeentjes in een protestantse natie? Tolerantiee en antipapisme in Nederland in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw', in: Marijke Gijswijt-Hofstraa (redactie), Een schijn van verdraagzaamheid. Afwijking en tolerantie in Nederland van de zestiende eeuw
tottot heden (Hilversum 1989) 85-106; André de Bruin, 'Antipapisme bij protestanten in de negentiende eeuw:
eenn proeve', in: Hans Righart (redactie), De zachte kant van de politiek. Opstellen over politieke cultuur
('s-Gravenhagee 1990) 69-87.
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dee katholieken deden voluit mee, waarbij voor hen de joden het belangrijkste kop
vann jut vormden. Nuyens deed er aan mee, met in voor onze oren niet altijd fijnzinnigee bewoordingen. Volgens hem was de orkestratie achter het rumoer rond de
Mortara-zaakk in handen van de joden: "De Joden, die door de geheele tegenwoordigee maatschappij zich heengeslingerd hebben, een deel harer beste sappen
tott zich trekken en menigen tak van den grooten christelijken stam dreigen te verstikken,, waren bijna overal de orkestmeesters van den bulderenden charivari, die
dee dagbladpers aan de pauselijke regering bereidde."49 Nuyens' Geschiedenis der
regeringregering van Pius IX is doordrenkt van het complotdenken. Overal ontwaart hij
geheimee genootschappen van joden en vrijmetselaren die achter elke omwenteling
zittenn en in feite de touwtjes in handen hebben en de belangrijkste instigatoren
achterr het goddeloze liberalisme zijn.50 Nuyens had te verklaren waarom een omwenteling,, die niet door het volk gedragen werd, toch succesvol kon zijn. Daar
moestenn wel geheime machinaties achter zitten! De joden zouden in natuurlijke
aanleg,, in scherpzinnigheid van geest en in buigzaamheid van karakter misschien
allee andere mensenrassen overtreffen. Als verworpelingen en parasieten zogen zij
"doorr woeker en logen" de christelijke maatschappijen uit,51 terwijl zij zich op dit
ogenblikk ophielden in de rijen der revolutionairen. "Het is bekend welke groote
roll de joden gespeeld hebben in de laatste fransche, duitsche en italiaansche omwentelingenn en welke rol zij er nog in spelen. Als bankiers zijn zij meesters van het
geld,, dat zij volgaarne ter beschikking der revolutie of het liberalisme stellen; als
dagbladschrijverss voeren zij een despotisme over de publieke opinie; als staatsdienarenn zijn zij de voorstanders van alles, wat tegen de Katholieke Kerk of tegen het
beginsell van den goddelijken oorsprong des gezags strijdt." In De geschiedenis
vanvan het Nederlandsche volk heet het dat de joden misschien beperkt van getal zijn
maarr dat zij dit vergoeden door hun geldmacht en energie, terwijl zij ook in wetenschap,, kunst en dagbladpers de boventoon voeren. Nuyens vindt het dan ook
logischh dat zich de laatste jaren - Nuyens schreef dit in 1886 - een sterk antisemitismee (Nuyens gebruikt letterlijk deze term!) heeft geopenbaard, een antisemitismee dat hij zeer verklaarbaar vindt hoewel hij de gewelddadige uitspattingen in
Polenn en Rusland afkeurt.1"2 In een brief aan Thijm uit 1860 schrijft hij: "Waarom
499 Nuyens, Geschiedenis der regering van Pius IX, deel 2, 151.
500 Zie vooral Nuyens, Geschiedenis der regering van Pius IX, deel 2, 5-8 en Nuvens, Geschiedenis van het
NederlandscheNederlandsche volk van 1815 tot op onze dagen, deel 4, 51-55. Meer in het algemeen over katholiek antisemitismee zie Jan Ramakers, '"Godsmoordenaars en addergebroed". Het antisemitische vijandbeeld bij Nederlandsee katholieken in de negentiende eeuw', in: Hans Righart, De zachte kant van de politiek. Opstellen over
politiekepolitieke cultuur ('s-Gravenhage 1990) 88-106. Over het vijandbeeld met betrekking tot de vrijmetselarij zie
Antonn van de Sande, 'Vrijmetselarij als vijandbeeld. Antimaconisme in de achttiende en negentiende eeuw', in:
Hanss Righart (redactie), De zachte kant van de politiek. Opstellen over politieke cultuur ('s-Gravenhage 1990)
107-124. .
511 Nuyens, Geschiedenis der regering van Pms IX, deel 2, 8.
522 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk van 1815 tot op onze dagen, deel 4, 53-55. Rondom de
Mortaraa affaire waren in het katholieke kamp overigens ook meer gematigde geluiden te horen. In De Tijd van
11 november werd bijvoorbeeld enig begrip voor de joodse reactie opgebracht. "Hadden wij 't ongeluk uit Israëll gesproten te zijn; wij zouden vermoedelijk handelen als zij." Maar juist deze laatste zin lokte een reactie
uitt van de alom gerespecteerde rechtsgeleerde en katholieke joodse bekeerling S.P. Lipman. Hij stelde dat hij
hett voorrecht had geboren te zijn uit joodse ouders en dat er bij hem geen twijfel bestond dat iedere katholiek
mett de joodse vader sympathiseerde, "om de aanspraak der natuur te bevredigen". Voor de reactie van Lipman
ziee zijn ingezonden brief in De Tijd van woensdag 3 november 1858.
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bemoeytt ge u ook met dat volk. (...) Ik heb tegen hen eene grote antipathie. Niet
tegenn de orthodoxe joden, maar tegen de joden die thans de beurs, de pers, en de
politiekk beheerschen, en die hier ook onder de eerste standdragers van het rationalismuss behoorende, au fond het christendom even vijandig zijn als hunne voorvaderenn ten tijde van Richard Leeuwenhart."53 Het zijn dus geen religieuze bezwarenn die Nuyens tegen de joden koestert - hij heeft immers niets tegen de orthodoxee joden - maar eerder quasi politieke.
Inn enkele recente studies over het Duitse keizerrijk heeft historicus Olaf Blaschkee erop gewezen dat er in de negentiende eeuw tussen antisemitisme en katholicismee sprake was van een structurele band.'4 Het katholieke antisemitisme was
volgenss hem een ideologisch bindmiddel dat in sterke mate bijdroeg aan de constructiee van een Duitse katholieke identiteit. Antisemitisme en ultramontanisme
warenn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zoals protestanten een antikatholiek
vijandbeeldd nodig hadden voor de constructie van een eigen identiteit, gold dit
ookk voor de katholieken. Groepen hebben blijkbaar een mythische tegenstander
nodigg om hun eigen positie te kunnen markeren. In hoeverre de anti-joodse vijandbeeldenn ook in Nederland bijdroegen aan de vorming van een eigen katholiekee identiteit is een vraag die nog open staat voor nader onderzoek. Bij Nuyens
speeldee het antisemitisme in ieder geval een zekere rol. Het dagblad De Tijd verweerdee zich overigens heftig tegen de aantijging dat het blad anti-joods zou zijn
enn toonde zich dan ook verongelijkt toen het hiervan beschuldigd werd. De krant
steldee dat toch uitgerekend in de Kerkelijke Staat de Israëlieten altijd gastvrijheid
enn bescherming hadden gevonden."
Dee Mortara-affaire maakt duidelijk dat de gemoederen soms hoog opliepen.
Eenn relatief onschuldige en kleine zaak als die van het jongetje Mortara kon zo opgeblazenn worden tot immense proporties en zelfs een rol gaan spelen in de diplomatiekee verhoudingen tussen staten en - daarmee verbonden - met allerlei complexee identiteitsvormingsprocessen in het negentiende-eeuwse nationalistische
Europa. .

Mobiliseringg van de katholieke opinie
Medee door dit soort achterliggende vijandbeelden kon de Romeinse kwestie uitgroeienn tot een affaire waarbij de katholieken in de meeste West-Europese landen
fell onder vuur kwamen te liggen. Over de Romeinse kwestie werd dan ook heel
watt afgeschreven. In zijn tweedelige studie over de regering van Pius IX schreef
Nuyenss dat "Schrijver dezes heeft meer dan honderd vlugschriften, over de ro-

533 Nuvcns aan Thijm, 16 september 1860. Archief Thijm, K D C , Inventarisnummer 818.
544 Over de antisemitisme theorieën van Blaschke, waarbij het werk van Blaschke tegenover dat van Urs Altermattt gesteld wordt, zie het bcsprekingsartikel van Theo Salemink in Trajecta: Theo Salemink, 'Katholieken
enn antisemitisme. Ambivalente verhouding of structurele verbinding?', in: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenisschiedenis van het katholieke leven in de Nederlanden 9 (2000) 393-402. Salemink verwijst onder andere naa
Blaschkcss Kathoüzismus und Antisemitismus tm Deutschen Kaïserreich (Göttingen 1997).
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meinschee kwestie, zoo voor als tegen, voor zich liggen."56 Van de katholieke publicistenn had Nuyens de meeste bewondering voor de geschriften van Montalembertt en Dupanloup, de bisschop van Orleans en in mindere mate voor die van de
fellee Franse journalist Louis Veuillot (1813-1883).57 Nuyens bleef altijd een sterke
voorkeurr houden voor beide eerstgenoemden: hij hield vast aan zijn oorspronkelijkee liberaal-katholieke uitgangsstelling. Aan Thijm schreef hij, in 1864, "ik wil
niett mij laten medesiepen, door de vooroordeelen van Italiaansche prelaten, die de
vrijheidd haten, omdat in Italië en Frankrijk de tiranny zich vrijheid noemt. Ik ben
Nederlander,, als Nederlander bemin ik de constitutioneele vrijheden; ik zou het
misbruikk ervan haten."58 Nog in 1886, in zijn Geschiedenis van het Nederlandsche
volkvolk van 1815 tot op onze dagen, nam Nuyens Montalembert tegen Veuillot in bescherming.59 9
Maarr hoe liberaal-katholiek Montalembert en Dupanloup ook waren, zij hebbenn zich altijd geweldig ingezet voor de verdediging van de pauselijke zaak. Dat
haddenn zij gemeen met Nuyens. De brochures van Dupanloup en Montalembert
warenn in Nederland zeer bekend en werden ook wel in het Nederlands vertaald.60
Enkelee brochures zijn zelfs in extenso in verschillende afleveringen van De Tijd
afgedrukt.. Liberaal-katholieken waren net zo trouw aan de paus als de integralistischee ultramontanen.
Hoewell de invloed van Montalembert tanende was, zag Nuyens hem nog steeds
"alss de getrouwste uitdrukking der katholieke opinie in die dagen".61 Na het verliess van zijn parlementszetel stopte Montalembert al zijn energie in zijn liberaalkatholiekee blad Le Correspondant. Het was in dit blad dat zijn stukken over de
Romeinsee kwestie verschenen, later ook in brochurevorm uitgegeven.62 Voor
Nuyenss behoren deze artikelen, met de brieven van de bisschop van Orleans, tot
dee werken van "den eersten rang" over de Romeinse kwestie. Montalembert was
eenn vurig verdediger van de tijdelijke macht van de paus. In zijn brochure Pie IX
etet la France en 1849 et en 1859 (Londen 1859) zette hij het laffe gedrag van Napoleonn III in 1859 tegenover de hulp die Frankrijk geboden had in 1849. Montalembertt was een verklaard tegenstander van de caesarististische neigingen van Napoleonn III, hierin week hij af van Veuillot die aanvankelijk nog wel bewondering
voorr deze sterke man had. Montalembert schilderde Napoleon af als een Pontius
Pilatus,, die zijn handen in onschuld wast. Met zijn welsprekendheid mobiliseerde
Montalembertt alle katholieken van Europa voor de goede zaak van de paus. Zo
zagg Nuyens het althans.63
Niett minder welsprekend was Félix Dupanloup (1802-1878), de bisschop van

566 Nuvens, Geschiedenis der regering van Pius IX, deel 2, 254,
577 Idem.
588 Nuyens aan Thijm, 12 oktober 1864. Archief Thijm (KDC), inv.nr. 818.
599 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk van 1815 tot op onze dagen, deel 4, 49-50.
600 Vergelijk Dupanloup & Montalembert, Het erfgoed van den H. Petrus, of de regten van Pius IX, gehandhaafdhandhaafd tegen de revoluttonnatren (Den Bosch 1860), een vertaling van Dupanloups Protestation uit 1859
enn Montalemberts Pie IX et la France, uitgegeven bij P.N. Verhoeven en verkrijgbaar voor dertig cent.
611 Nuyens, Geschiedenis der regering van Pius IX, deel 2, 92.
622 Vergelijk Tollu, Montalembert, 384-398.
633 Nuyens, Geschiedenis der regering van Pius IX, deel 2, 249.
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Orleans,, die in een reeks van open brieven het onrecht de paus aangedaan aan de
kaakk stelde.64 Dupanloup was vanaf 1849 bisschop van Orleans maar zag toch kans,
zonderr zijn herderlijke taken te verwaarlozen, zich bezig te houden met nationale
enn internationale kwesties. Dupanloup was een scherp polemicus en een geslepen
politicus.. Met zijn gematigde inborst en zijn hooggeplaatste positie binnen de kerk
énn door zijn contacten in regering en parlement kon hij een bemiddelende rol spelen.. Zijn liberaal-katholicisme lag goed in regeringskringen terwijl hij met zijn
rechtlijnigee standpunt inzake de Romeinse kwestie het vertrouwen van Pius had
gewonnen.. Dupanloup reageerde snel en hartstochtelijk op de actualiteit van de
dag.. Naar aanleiding van de brochure Lepape et Ie Congres formuleerde hij binnen
vierentwintigg uur een reactie die korte tijd daarna van de pers rolde.65 Dupanloup
wass niet bij iedereen populair en mogelijk heeft hij zijn hand overspeeld in de voorbereidingg tot het Vaticaans Concilie. In diverse uitlatingen stelde hij dat hij een
voorstanderr was van de notie van de pauselijke onfeilbaarheid (het onderwerp van
zijnn doctoraatsthèse in 1841!) maar dat hij officiële afkondiging ervan op het conciliee inopportuun vond. Vooral de felle, onverzoenlijke en met een scherpe pen begiftigdee Louis Veuillot had grote reserves ten aanzien van Dupanloup "eet esprit
médiocre,, dévoré du besoin de se mêler a tout, de suffire a tout, de tout dominer, de
flatterr tout Ie monde, de plaire a tout Ie monde".66 Louis Veuillots ster was rijzende.. Hij kreeg steeds meer de wind in de zeilen omdat het liberaal-katholicisme,
waarvann Montalembert en Dupanloup de belangrijkste representanten waren,
steedss minder regu was, al helemaal niet bij Pius IX.
Alss politiek commentator deelde Nuyens de kritiek van Montalembert en Dupanloupp op de Franse keizer Napoléon III. O p 4 februari 1859 verscheen de geruchtmakendee anonieme brochure VEmpereur Napoléon III et Vltalie (Parijs
1859),, waarin naar algemeen werd aangenomen de politieke bedoelingen van Napoleonn III met betrekking tot Italië uiteengezet werden.67 Nuyens reageerde onmiddellijkk op de beschuldigingen die in deze Franse brochure geuit werden met
zijnn De regering van Pius IX en hare beschuldigers (Amsterdam 1859). In twee
maandenn tijd had hij zijn uitgebreide pamflet, het telde 183 bladzijden, in elkaar
gezet.. Hij was eraan begonnen in april, maar toen hij op 18 juni de laatste hand eraann legde, was de oorlog reeds uitgebroken.
Italiëë was een speelbal geworden van de internationale politiek. Cavour, vanaf
18522 minister-president van Piemont, zou hier op een slimme wijze op inspelen.hS
Hett Wener Congres had zoveel mogelijk de pre-napoleontische situatie in Italië
hersteld.. Oostenrijk was de meest invloedrijke macht geworden. Italië bestond uit
negenn staten, waarvan Napels, Piemont en de Kerkelijke Staten de belangrijkste
644 Over Dupanloup zie R. Aubert, 'Dupanloup', in: Dictionatre d'histoire et de geographic eccléstasttques
deell 14 (Parijs 1960) 1070-1122. Voor Dupanloups geschriften over de Romeinse kwestie zie aldaar 1079-1080
enn 1097-1099.
655 La brochure 'Lepape et Ie Congres'. Lettre a un catholique, par Mgr l'évêque d'Orléans (Parijs 1859).
666 Veuillot over Dupanloup geciteerd in: Aubert, 'Dupanloup', 1111.
677 Hierover zie Ivan Scott, The Roman question and the powers 1848-1865 (Den Haag 1969) 109-113. Meer
inn het algemeen over Napoleon III en de Italiaanse kwestie zie William E. Echard, Napoleon III and the concertcert of Europe (Baton Rouge/Londen 1983) 92-140.
688 A.J.P. Taylor, The struggle for mastery in Europe 1848-1918 (Londen 1974) 103.
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waren.. Lombardije en Venetië waren geannexeerd door Oostenrijk. Maar de door
Napoleonn losgemaakte revolutionaire en nationale aspiraties waren niet zo eenvoudigg onder controle te houden. De revolutionaire woelingen werden echter
steevastt door Oostenrijk onderdrukt. Dit maakte duidelijk dat de revolutionairen
niett op eigen kracht hun doeleinden konden bereiken. Van belang was vooral de
uitschakelingg van Oostenrijk, iets dat niet bereikt kon worden zonder hulp van
eenn grote mogendheid. Door in 1855 aan geallieerde zijde deel te nemen aan de
Krimoorlogg verzekerde Cavour zich van de steun van Napoleon III.
Inn de Nederlandse publieke opinie hebben waarschijnlijk vooral de radikaal-liberalen,, de orthodox-protestanten en natuurlijk de katholieken zich geroerd: zij
diee een uitgesproken opvatting over de gebeurtenissen hadden.69 De radikaal-liberalee Arnhemsche Courant sprak zich uit voor volkssouvereiniteit en dus voor de
eenwordingg van Italië. Het tijdelijk gezag van de paus zou door de tijdgeest
achterhaaldd zijn: "het beginsel van het Pauselijk gezag is onhoudbaar geworden.
Dee geest des tijds, die voor nieuwe en ruimere begrippen en beginselen nieuwe
vormenn en instellingen eist, heeft het verworpen." Het is in de liberale pers niet
uitzonderlijkk dat parallellen worden getrokken tussen de Italiaanse vrijheidsstrijd
enn die van de Nederlanders in de zestiende eeuw. In de NR C wordt Garibaldi zelfs
vergelekenn met Willem van Oranje.
Bijj protestantse auteurs voegde zich nog een anti-rooms element. Zo schreef Ds.
L.J.. van Rhijn 28 juni 1861 aan Groen van Prinsterer: "Zeker gevoel ik met Guizott dat het vallen van de wereldlijke magt des Pausen een groote ommekeer en
voorr het oogenblik verwarring zal teweegbrengen, maar als Gereformeerde, als
Evangelischh Protestant kan ik toch niet anders dan het vallen van die magt wenschen.. Welk een geestdodend juk heeft sints eeuwen op Italië (...) gedrukt! Welk
mensch,, die menschelijk voelt, kan voor zulk een juk sympathie hebben?" 73 Groen
hadd ook niet veel op met de paus, maar zag het toch breder: "Meent gij niet [zo
schrijftt hij aan H.J. Koenen] dat de strijd tegen Rome slechts een begin, een voorspel,, een incident van den strijd tegen de Christelijke Kerk is? (...) Ik neem het
geenszinss op voor de wereldlijke magt van den Paus, omdat ik die, als Christen,
voorsta,, omdat ik haar nuttigheid voor de R.-C. onbetwistbaar reken; maar omdatt ik een afkeer heb, als Christen, als Protestant, als eerlijk man, van de schandelijkheden,, die bei dem jetzigen Streit plaats hebben."7'
Tekenendd genoeg besteedde van alle kranten De Tijd de meeste aandacht aan de
Romeinsee kwestie.72 Vrijwel dagelijks figureerde de Romeinse kwestie in de ko699 Voor Nederlandse reacties op de Romeinse kwestie zie de onuitgegeven Utrechtse doctoraalscriptie van
B.C.. Hummel, Nederland en de Italiaanse eenheidsbeweging 1858-1861 (z.p. z.j.). Hummel heeft, behalve De
Tijd,Tijd, de Arnhemsche Courant, De Economist, De Gids, de Nederlandsche Spectator en de Nieuwe
Rotterdamschesche Courant doorgenomen. Zie verder M. Nijsten, De Romeinse kwestie in de diplomatieke betrekkingen tussensen Nederlanden Italië en Nederlanden de Heilige Stoel, 1867-1872 (Onuitgegeven doctoraalscriptie Nieuwe
geschiedeniss Katholieke Universiteit Nijmegen 1982) en het populair geschreven boekje van de Dungense pastoorr P.J.L.M. Goulmy, Het ontstaan, de ontwikkeling en de oplossing der Romeinsche kwestie (Hilversum
1929). .
700 Brief van L.J. van Rhijn aan Groen van Prinsterer, 28 juni 1861, opgenomen in: Briefwisseling Groen van
PrinstererPrinsterer deel III, Rijks Geschiedkundige Publicatiën 90 ('s-Gravenhage 1949) 503.
711 Brief Groen aan H.J. Koenen, 21 oktober 1861. In: Briefwisseling Groen van Prinsterer deel III, Rijks Geschiedkundigee Publicatiën 90 ('s-Gravenhage 1949) 505.
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lommenn van deze krant, de positie van de paus stond immers op het spel! Cavour
enn Victor Emanuel worden afgeschilderd als machtspolitici die het alleen om
machtsuitbreidingg van Sardinië te doen is. De plotselinge dood van Cavour in
18611 zou een godsgericht zijn, een straf uit de hemel. Ook Nuyens zag het zo: Cavourr rekende de kroon op zijn werk te zetten, "toen God hem den 6n Junij, na
eenee ongesteldheid van eenige dagen, opriep, om rekenschap te geven van hetgeen
hijj met het arme Italië had gedaan."73
Hoezeerr de katholieken zich verbonden voelden met de Kerkelijke Staat blijkt
ookk uit de herderlijke brieven van de bisschoppen, die met grote regelmaat van de
preekstoell werden voorgelezen.74 Deze brieven kenden een brede verspreiding
onderr Nederlandse katholieken en werden, elk jaar weer, in extenso op de voorpaginaa van De Tijd afgedrukt zodat alle katholieke lezers er kennis van konden
nemen.. Regelmatig werd het thema van de Romeinse kwestie aangeroerd. Zo
schreeff aartsbisschop Zwijsen in 1860 over de "boosaardige zamenzwering tegen
hett gezag van den Heiligen Stoel" die hij in 1861 betitelde als "die listige samenrottingg tegen altaar en troon, die den edelmoedigsten der vorsten van zijne staten
beroofd"" heeft.75 De Haarlemse bisschop F.J. van Vree lijkt het meest krachtig stellingg te hebben genomen.76
Nuyenss stelde zich teweer tegen beschuldigingen als zou in de Kerkelijke Staat
dee inquisitie oppermachtig zijn, het bestuur in handen van de clerus en dat er in
zijnn algemeenheid willekeur zou heersen. Ook zou de financiële toestand zeer ongezondd zijn en sprake zijn van een hoge criminaliteit en slecht onderwijs. Deze
rampzaligee toestand zou de schuld van het Pausdom zijn, dat zelfs de steun van
vreemdee troepen nodig had om in het zadel te blijven. Doel van zijn brochure De
regeringregering van Pius IX en hare beschuldigers was de vooroordelen over de Kerkeli
kee Staat te weerleggen. Volgens Nuyens werkte de paus al sinds Gregorius aan
hervormingenn zoals de instelling van een Staatsconsulta. Met de geconstateerde
ontevredenheidd van 's Pausens onderdanen zou het volgens Nuyens wel meevallen,, dat zou maar om een kleine minderheid gaan.
Inn het debat probeerde Nuyens altijd de toon van de redelijkheid aan te slaan.
Ogenschijnlijkk moeilijk te verdedigen acties van de paus behandelde hij op een
rustige,, bezadigde toon. Zoals bijvoorbeeld in 1859 toen Pius IX de banvloek uitsprakk over Victor Emanuel omdat de politiek van deze Turijnse 'rooverkoning',
diee uiteindelijk zou leiden tot de eenwording van Italië, niet minder dan satanisch
zouu zijn. Voor veel tegenstanders verwees deze pauselijke actie naar de donkere
Middeleeuwen,, toen de paus wel vaker zijn banvloek uitsprak over zijn vorstelijke

722 De Valk heeft op basis van door Peijnenburg gemaakte becijferingen berekend dat vanaf 1859 het aantal
artikelenn in de Tijd over de Romeinse kwestie verviervoudigde. De Valk, 'Van herder tot koning', 20.
733 Nuyens, Geschiedenis der regering van Pius IX, deel 2, 333.
744 O v e r deze herderlijke brieven zie Rogier, Katholieke herleving, 190-209.
755 Rogier, Katholieke herleving, 196.
766 Hierover zie B. Voets, Een man uit één stuk. Levensschets van de Haarlemse bisschop F.J. van Vree (18071861)1861) (Hoorn 1978) 69-71. Over de opvattingen van de bisschoppen van Breda en Roermond zie P.B.A. Melief,, Joannes van Hooydonck. Apostolisch administrator en vicaris van het vicariaat Breda, eerste bisschop van
BredaBreda 1827-1853-1867 (Tilburg 1987) 361-366 en J.M. Gijsen, Joannes Augustinus Paredis (1795-1886) bisschopschop van Roermond en het Limburg van zijn tijd (Assen 1968) 276, 280.
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politiekee tegenvoeters. In een uitgebreide brochure bagatelliseerde Nuyens de betekeniss van deze excommunicatie. De schuld lag niet zozeer bij de paus als bij Victorr Emanuel zelf, die zich door zijn acties willens en wetens buiten de katholieke
kerkk had geplaatst. De excommunicatie was niet meer dan een logische consequentiee hiervan.77
Maarr de invloed van een politiek commentator is beperkt. Ietwat machteloos
volgdee Nuyens aan de zijlijn de verdere ontwikkelingen. In 1860 publiceerde hij
eenn veertig pagina's tellende brochure De paus in 1859. Een woord tot de katholiekenken in Nederland (Amsterdam 1860). Hij vroeg zich daarin af wat de Nederlandse
katholiekenn kunnen doen om de paus te helpen maar kwam niet veel verder dan
veell bidden en een oproep tot het betuigen van aanhankelijkheid, in aansluiting op
initiatievenn van de vereniging Regt voor allen en een Maastrichts comité van aanzienlijken.. De grote vraag van Nuyens en anderen was nu: wat wil Napoleon III?
Voll ongerustheid verwees hij naar een nieuwe Franse brochure, De paus en het
congres,congres, waarin schijnbaar positief over het pausschap geschreven wordt maar
waarinn toch bepleit werd dat de paus zijn tijdelijke macht moest opgeven.
Dee Italiaanse oorlog was voorbij voordat deze goed en wel begonnen was. De
Oostenrijksee legers werden verslagen bij Magenta en Solferino. Napoleon zette
echterr niet door, maar opende vredesonderhandelingen met Oostenrijk. Resultaat
wass de overeenkomst van Villafranca (11 juli 1859). Oostenrijk zegde toe Lombardijee te ontruimen. Cavour was ernstig teleurgesteld en trad af. De opstootjes in
Parma,, Modena, Toscane en de Romagna gaven hem een nieuwe kans. De gebiedenn zouden uiteindelijk bij Piemont gevoegd worden, samen met Lombardije, in
ruill voor Savoie en Nice, welke aan Frankrijk afgestaan werden. Tot slot werd ook
hett Koninkrijk van de Beide Siciliën aan Piemont toegevoegd met behulp van Garibaldii en zijn 1000 roodhemden. Het was toen nog maar een kleine stap naar de
uitroepingg van het koninkrijk Italië, op 17 maart 1861. De Pauselijke Staat werd
teruggebrachtt tot het Erfgoed van St. Petrus, dat dankzij een Franse troepenmacht
tott 1870 in stand bleef.

Contemporainn historicus
Hoee had het allemaal zo ver kunnen komen? Dat is wat Nuyens nu wilde begrijpen.. Nu met de vestiging van het koninkrijk Italië de geschiedenis voorlopig afgeslotenn leek, maakte hij de overstap van politiek commentator naar contemporain
historicus.. De revolutionaire gebeurtenissen van zijn tijd waren immers alleen te
begrijpenn door ze in een historisch perspectief te plaatsen.
Nuyens'' historische activiteit resulteerde in zijn grote werk over de Romeinse
kwestie:: de Geschiedenis der regering van Pius IX, waarvan het eerste deel verscheenn in 1862 en het tweede in 1863, bij zijn vaste uitgever C L . van Langenhuysen.. Het eerste deel behandelt de periode van 1846 tot 1850, van de troonbestijgingg van Pius IX tot, na het revolutionaire intermezzo in Rome, de terugkeer uit
777

W.J.F. Nuyens, De excommunicatie,

antwoord aan Ds. A, van Toorenenbergen

(Amsterdam 1860).
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dee ballingschap in Gaëta. Uit zijn voorrede van dit deel, die hij schreef op 30 april
1862,, blijkt dat hij van plan was in het tweede deel de periode tussen 1850 en 1860
tee behandelen ("Van de onderdrukking der romeinsche revolutie tot aan de overweldigingg der Marken"). Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen zou hij nog
eenn derde deel schrijven, waarin dan de gebeurtenissen vanaf 1860 behandeld zoudenn worden. Toen in de loop van 1862 bleek dat de meeste Europese staten het
nieuwee Italië erkenden, zeer tegen de zin van Nuyens uiteraard, leek hem dit een
logischh eindpunt voor het tweede deel, dat in 1863 verscheen. Erkenning van Italiëë was weliswaar erkenning van een rechtsverkrachting maar die was nu eenmaal
gebeurdd en, of hij wilde of niet, Nuyens kon hier niet omheen. Nuyens verbond
zichh tegenover zijn uitgever Thijm nog een derde deel te schrijven, na het overlijdenn van Pius IX. Nog in 1868 bevestigt hij deze toezegging.7*1 Het derde deel is er
echterr nooit van gekomen. Pius IX overleed pas in 1878. De aandacht van Nuyens
werdd toen door andere zaken in beslag genomen. De Geschiedenis der regering
vanvan Pius IX is een omvangrijk werk. Het eerste deel telt 326 pagina's, het tweede
deell 484 pagina's.
Inn zijn geschiedenis wilde Nuyens partijdig én objectief zijn. De polemiek stond
echterr voorop. De liberalistische tegenstanders van de paus hadden volgens Nuyenss de waarheid verminkt. "Zij willen God uit de maatschappij bannen en den
Christuss ontkennen. Geen wonder dus dat de Stedehouder van Christus en het
Hoofdd eener zigtbare Kerk in hunne oogen onuitstaanbaar is en een afgrijselijk
horshors d'oeuvre in onze verlichte (!) eeuw schijnt te zijn!" De meeste gramschap
goldd in zijn Piusboek het boek van een Nederlandse auteur: de Nederlandse voormaligg Oost-Indisch ambtenaar en amateurgeschiedschrijver D.C. Steyn Parvé
(1812-1888),, die in 1861 zijn tweedelige Geschiedenis van Italië van het jaar 1789
tottot aan de laatste tijden (Amsterdam 1861) publiceerde.79 Ook nu weer kon de polemistt Nuyens niet zonder een 'béte noire'. Nuyens vond dat de Nederlander
Steynn Parvé door een katholieke Nederlander moest worden weerlegd. Nuyens
verweett Steyn Parvé verregaande eenzijdigheid en onnauwkeurigheid om zo "de
zaakk der anarchisten in een gunstig, dat des Pausen en zijner verdedigers in een hatelijkk daglicht kan stellen."s: Nuyens doet Steyn Parvé daarmee onvoldoende
recht.. Ook Steyn had zich uitstekend gedocumenteerd en veel meer gelezen dan
Nuyenss voorgaf (voor een verantwoording zie de voorrede in deel 1 van Steyn
Parvé'ss werk). Steyn had allerhande officiële staatsstukken en brieven van de grotee persoonlijkheden geraadpleegd. Aangezien hij vanaf 1850 in Londen verbleef
hadd hij zich daarbij geconcentreerd op Engelse stukken. Alleen al de Parliamentarytary papers bijvoorbeeld omvatten dertig folianten tekst over Italië, die hij heeft
doorgenomen.. Steyn Parvé zelf zei een tussenstandpunt te hebben ingenomen dat,
naarr hij aannam, "door eiken Nederlander zou worden gekozen": tussen de beide
uiterstenn van dwingelandij (de paus?) en bandeloze vrijheid.
788 Zie brieven van Nuyens aan Thijm 26 oktober 1863 en 21 januari 1868. Archief Thijm (KDC) inv.nr. 818.
799 D . C . Steyn Parvé, Geschiedenis van Italië van het jaar 1789 tot aan de laatste tijden (Amsterdam 1861).
Overr Steyn Parvé zie het Nieuw Nederlandse/? biografisch woordenboek deel 7 (Leiden 1927) 946.
800 Nuyens, Geschiedenis der regering van Pius IX, deel 1, 193. Voor afkeurende verwijzingen naar het werk
vann Steyn Parvé zie verder in deel 1 de volgende pagina's: 99, 106, 109, 148, 165, 196 en 233.
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Maarr ook Nuyens had zich uitstekend gedocumenteerd. Hij had zich verdiept
inn het werk van Italianen als Farini, Ranalli, Gioberti, Balbo, Massimo d'Azzeglio,
Manin,, Batallo, Margottie en Cantu. Van de Fransen noemde hij onder andere
Perrens,, Bastide, Ch. de Mazade, Balleydier, Gaillard, E. de la Tochère, Tornon en
Guizott en katholieke voormannen als Montalembert, Falloux, Dupanloup en
Veuillot.. Nuyens las zowel Italiaans als Frans. Zijn literatuurlijst omvatte overzichtswerkenn als Cantu's Vhistoire des Italiens, dat Nuyens "uitmuntend" vond,a'
alss meer specifiek gedetailleerde werken als Balleydiers omvangrijke Histoire de la
revolutionrevolution de Rome (Brussel 1851) en Gaillards L'expédition de Rome en 1849,
"eenn katholiek, liberaal schrijver, die de geschiedenis der romeinsche revolutie
grondigerr dan misschien eenige andere heeft beschreven"82. Ook de werken van
belangrijkee liberale voormannen die actief bij de romeinse omwenteling waren betrokken,, zoals Farini en Gioberti, heeft hij gelezen. In de traditie van Ranke, Gachardd en Guizot, "grote meesters in het vak der geschiedkunde",83 had hij specialee aandacht voor de officiële staatsstukken, brieven der handelende personen en
minn of meer officiële rapporten (zoals dat van de Franse ambassadeur graaf De
Rayneval).. Veel van deze gewichtige stukken nam hij in extenso op in de bijlagen
bijj zowel deel 1 als deel 2. De teksten van deze documenten zijn veelal ontleend
aann De Tijd, hoewel hij de vertalingen altijd zegt te hebben vergeleken met de oorspronkelijkee tekst.84 De Tijd volgde de actualiteit op de voet en nam veel officiële
stukkenn in vertaling op. Als goed contemporain historicus had Nuyens nauwkeurigg de kranten bestudeerd.
Omgekeerdd werd in de pers veel aandacht besteed aan het onderzoek van Nuyens.. De Tijd berichtte er met enige regelmaat over, zoals bijvoorbeeld op 5 februarii 1863 toen het katholieke dagblad hierover een brief van Nuyens op de voorpaginaa afdrukte."5 Toen Nuyens' boek eenmaal verschenen was, wijdde De Tijd er
eenn lovende bespreking aan en wenste het in de handen van katholieken zowel als
protestanten,, van ieder "die de waarheid wil kennen in de sinds lang hangende romeinschee kwestie".*'' Het laat nogmaals zien welke grote maatschappelijke betekeniss aan de Romeinse kwestie werd toegekend.

Ultramontanisme e
Nuyenss was verbijsterd over de stormwind die Europa tussen 1840 en 1870 geteisterdd had en vooral over de snelheid waarmee de orkaan was langsgetrokken.
Dee Romeinse kwestie had een ingrijpende invloed op beeld en zelfbeeld van de
Nederlandsee katholieken. Niet minder geschokt waren de negentiende-eeuwse

811 Idem, deel 1, 174. De Italiaanse liberaal-katholiek Cesare Cantu had een faam die ver over de Italiaanse
landsgrenzenn heenreikte. Hij was één van die 'nationale' geschiedschrijvers die zijn volk een geschiedenis gaf.
822 Idem, deel 1,241.
833 Idem, deel 1,318.
844 Idem, deel 1,484.
855 De Tijd. Noord-Hollandsche
courant donderdag 5 februari 1863.
866 De Tijd. Noord-Hollandsche
courant donderdag 5 november 1863.
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katholiekenn door de ontwikkelingen in Duitsland, waar zich een ware Kulturkampfkampf aan het voltrekken was. De Duitse kanselier Bismarck voerde een onverzoenlijkee politiek ten opzichte van de katholieken, die onder andere leidde tot uitwijzingg van diverse religieuze congregaties, de jezuïeten voorop. Heel wat religieuzenn uit Pruisen kwamen hier in Nederland asiel zoeken. De Kulturkampf, in
samenhangg met de verbijstering over het lot van de paus, die als 'gevangene van
hett Vaticaan' zou eindigen, leidde tot een voordien ongekend saamhorigheidsbesef.877 Mede dankzij de teloorgang van de Kerkelijke Staat kende Pius IX een ongekendee populariteit: de Romeinse kwestie mobiliseerde de katholieken achter het
banierr van de paus. In die zin bevorderde zij de cohesie onder de katholieke bevolkingsgroepp en had aldus een gunstige invloed op de emancipatie van een
achtergesteldee groep. Nuyens zag dit heel scherp toen hij in zijn Geschiedenis van
hethet Nederlandsche volk, sedert 1815 constateerde dat door schouder aan schouder
tee staan in de Romeinse kwestie de katholieken als politieke persoonlijkheid op
hett toneel traden.™ Over de Kulturkampf schreei Nuyens dat hij de katholieken
hadd opgewekt uit een "dommeling". "De strijd, vooral sinds 1859 gevoerd, de
CulturkampfmCulturkampfm Duitschland hebben getoond dat een nieuw en krachtig lev
openbaartt onder het Katholieke volk van Europa.""4 Tragisch voor Nuyens was
datt de interne cohesie van de katholieke bevolkingsgroep versterkt werd door een
aanscherpingg van de katholieke ideologie, maar dat deze aanscherping in Roomse,
anti-liberalee zin tegelijkertijd leidde tot een in de ban doen van het liberaal-katholicisme.. Voor Nuyens was het een traumatische ervaring.K
Dee Romeinse kwestie maakte een breuk met het liberaal-katholicisme onvermijdelijk.. Een nieuw radicalisme, dat de naam ultramontanisme kreeg, begon in
dee kerk de nieuwe overheersende stroming te worden. De term ultramontanisme
verwijstt naar een nieuwe en centralere positie van het pausschap, een nieuwe
oriënteringg op die machtige vorst van 'over de bergen' (de letterlijke vertaling van
dee term). Het was met name Pius IX die met zijn persoonlijk charisma inhoud zou
gevenn aan het nieuwe geestelijke leiderschap van de paus.sl Met zijn vroomheid en
eenvoudd was hij de grote stimulator achter de grote nieuwe volksdevoties, zoals
diee rondom de verering van het Heilig Hart en de cultus rondom de Maagd Maria,, over wie hij het dogma van de onbevlekte ontvangenis afkondigde. Het proces
vann ultramontanisering was ook een proces van centralisering en een radicaliseringg in conservatieve zin. In de in 1864 verschenen encycliek Quanta Cura en de
daarmeee samenhangende Syllabus Errorum werd het liberalisme verworpen als
éénn van de grote dwalingen van de moderne tijd. In Frankrijk vond dit agressieve

877 Over de Kulturkampf als mobiliserende factor voor de Nederlandse katholieken zie Pieter de Coninck,
EenEen les uit Pruisen. Nederland en de Kulturkampf, 1870-1880 (Leiden 1998) 308, die daarbij verwijst naar studiess van Gerard Brom en Monique Nijsten.
888 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, sedert 1815, deel 4, 202. Zie ook Nuyens, 'Waaraan is
dee verhouding tusschen liberalen en katholieken, zoals die thans (1885) is, toe te schrijven?', 194.
899 W.J.F. Nuyens, 'Van 1840 tot 1878', in: Onze Wachter (1879) deel I, 278-321, aldaar over de Kulturkampf
303-304. .
900 Vergelijk J. Ramakers en H. Righart, ' H e t katholicisme', in: P. Luykx en N . Bootsma (redactie), De laatsteste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in de twintigste eeuw (Utrecht 1987) 99-134, aldaar 103.
911 Vergelijk Owen Chadwick, A history of the popes 1830-1914 (Oxford 1998) 112-113.
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ultramontanismee zijn belangrijkste woordvoerder in Louis Veuillot. Veuillot was
eenn groot voorstander van de opperheerschappij van de paus, en hij was dan ook
éénn van diegenen die de pauselijke onfeilbaarheid verdedigde, die uiteindelijk zou
wordenn afgekondigd op het Vaticaans Concilie van 1869-70. Het waren vooral enkelee Duitse katholieken, leken zowel als bisschoppen, die verzet aantekenden. Zo
zagg bijvoorbeeld kerkhistoricus Ignaz von Döllinger (1799-1890) de groeiende
machtt van de paus met lede ogen aan. Hij zag het als een vorm van ultramontaansee gewetensdwang. Toen hij zich niet bij de concilie uitspraak wilde neerleggen,
werdd hij geëxcommuniceerd uit de katholieke kerk.
Alss gevolg van de Romeinse kwestie kreeg de term 'ultramontanisme' een nieuwee betekenis. Aan het begin van de negentiende eeuw was de term nog niet zo politiekk beladen. In een boekje uit 1858 legde Nuyens omstandig uit wat volgens
hemm onder de term 'ultramontanismus' verstaan moest worden.92 De brochure is
eenn gefingeerde briefwisseling met een oude studievriend die inmiddels predikant
wass geworden. Deze vriend kon zich ermee verzoenen dat Nuyens katholiek was,
maarr dat hij zich daarenboven Ultramontaan durfde noemen stelde de vriendschapp op de proef. Voor protestanten stond ultramontanisme voor de felle en onverdraagzamee stroming in de Katholieke Kerk die uit was op vernietiging van de
godsdienstvrijheid.933 De Katholieke Kerk presenteert zich immers als alleenzaligmakendd en onfeilbaar. Nuyens vatte het protestantse standpunt beeldend samen:
"voorr de aan jezuitophobie lijdende Fakkellezers is het eene monsterachtige teelt
vann bijgeloof en dwingelandij, die, even als de babylonische hoer, zetelt op de zevenn heuvelen, - die hare klaauwen uitsteekt naar de kroonen der vorsten, - die als
eenn vampyr zich voedt met de beste en gezondste sappen."94 De schimpnaam
ultramontaann werd door katholieken overgenomen als eretitel. In Nederland was
hett de katholieke publicist J.G. Ie Sage ten Broek, Lamennais' "heraut" in de Lage
Landen,955 die hiermee begon. Eén van zijn tijdschriften tooide hij met de naam De
UltramontaanUltramontaan (het blad verscheen tussen 1826 en 1832).
Nuyenss legde uit dat voor katholieken ultramontanisme alleen betekenis heeft
inn tegenstelling tot gallicanisme, jansenisme en het (verlicht) absolutisme van vorstenn als Lodewijk XIV en Jozef II. Voor katholieken was dit maar al te duidelijk,
inn een berichtje in De Tijd uit 1853 lezen we (als reactie op een protestants stuk):
"Watt beteekent dat woord Ultramontaan (...) hebben wij Gallicanen hier te lan922 W.J.F. Nuyens, Het ultramontanismus. Brieven aan een vriend (Amsterdam 1858). Hervormd predikant
J.P.. Cannegieter schreef een dissertatie over dit onderwerp, waarin ook Nuyens behandeld wordt (48-51; 165).
J.P.. Cannegieter, Het ultramontanisme en de christenen tn Nederland sinds 1853 (Utrecht 1911). In het kader
vann een Nederlandse begripsgeschiedenis (vergelijk P. den Boer, 'Naar een geschiedenis van begrippen in het
Nederlands',, in: S.C. Dik en G.W. Muller (redactie), Het hemd is nader dan de rok. Zes voordrachten over het
eigeneeigene van de Nederlandse cultuur (Assen/Maastricht 1992) 47-60) zou het aanbeveling verdienen ook het
woordd ultramontaan te behandelen (Cannegieter hanteert in plaats van een historische een theologische invalshoek).. Het zou inzicht geven in beeld en zelfbeeld van de Nederlandse katholieken in de tweede helft van
dee negentiende eeuw en in de veranderingen die daarin optraden.
933 Vergelijk Nuyens, Het ultramontanismus, 32-33.
944 Idem, 24.
955 Rogier, Katholieke herleving, 16. Uitgebreider over de relatie Lamennais-Le Sage ten Broek zie het proefschriftt van F.J.J. Vrijmoed, Lamennais avant sa defection et la Néerlande Catholique (Parijs 1930) 297-301. Paterr Gorris, de biograaf van Nuyens, schreef ook een biografie over Le Sage ten Broek: J.G. Le Sage ten Broek
enen de eerste faze van de emancipatie der katholieken (Amsterdam 1947) 2 delen.
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de?? Ons zijn die onderscheidingen niet bekend."96 Het antigallicaanse element
komtt het markantst naar voren in het werk van de "gemankeerde kerkvader'"*7 Félicitéé de Lamennais, die als liberaal-katholiek een strikte scheiding tussen kerk en
staatt voorstond. Zijn ultramontanisme was een verzet tegen de bemoeienis van de
(Franse)) staat met interne kerkelijke aangelegenheden. Het was pas later dat het
begripp zich zou ontwikkelen tot antithese van het liberaal-katholicisme.98 Ultramontanismee was, ook voor Nuyens, niet meer of minder dan eenvoudigweg
trouww zijn aan de paus als middelpunt van de kerk, en derhalve een vanzelfsprekendheidd voor elke katholiek. De paus representeerde de eenheid van de kerk en
wass het bastion tegen de bandeloosheid.99 Het ultramontanisme stond pal tegenoverr rationalisme, ongeloof en revolutie.100
Inn zijn betoog over het ultramontanisme had Nuyens zich onder andere gebaseerdd op het werk van de Franse politieke en religieuze denker Joseph de Maistre
(1753-1821).1011 De Maistre had in 1819 zijn invloedrijke traktaat Du Pape gepubliceerd.. Bij Joseph de Maistre was ultramontanisme vooral antigallicanisme. De
Maistree benadrukte het monarchale karakter van de universele kerk. Bij de paus
lag,, volgens De Maistre, de absolute geestelijke soevereiniteit. In die zin was de
pauss ook onfeilbaar. De vermolmde katholieke kerk moest nieuw leven worden
ingeblazen,, en de paus diende daarbij het voortouw te nemen. Alleen hij kon de
geestt van het gallicanisme doorbreken. De vitaliteit van de christelijke kerk hing
inn feite van hem af.
Dee Romeinse kwestie gaf het begrip ultramontaan een nieuwe betekenisinhoud:
hett werd de term voor de nieuwe offensieve katholieke ideologie waaraan alle katholiekenn zich te conformeren hadden.
Ultramontaann werd voortaan gedefinieerd als tegengesteld aan liberaal-katholiek.. Terwijl Nuyens zichzelf in één adem papo-thorbeckiaan en ultramontaan
noemde,, werd 'liberaal' nu een scheldwoord. 1 " Veuillot liep in deze ontwikkeling
voorop.. In diens voetspoor gingen later felle integralisten, zoals in Nederland de
journalist/priesterr M.A. Thompson (1861-1938), ultramontanisme als de enige
juistee vorm van katholicisme beschouwen. Liberaalgezinde katholieken werden,
desnoodss met terugwerkende kracht, in de ban gedaan. Ookk Nuyens werd in het
rijtjee geschaard van de "zoogenaamde 'gematigde' Katholieken" die hun geest
haddenn laten "benevelen" door "kwaadaardige" en "duivelsche" liberale denkbeelden.. Bijzonder kwalijk werd genoemd dat Nuyens "zich te buiten ging tegen-

Courant maandag 8 augustus 1853.
966 De Tijd. Noord-Hollandsche
977 Rogier, Katholieke herleving, 101.
988 Meer in het bijzonder over het ultramontanisme in België, waaraan Nuyens heel wat pagina's wijdt, zie E.
Lamberts,, De kruistocht tegen het liberalisme. Facetten van het ultramontanisme in België in de 19e eeuw
(Leuvenn 1984). De tegenstelling met het jansenisme noemt Nuyens slechts in het voorbijgaan (11). Uitgebreid
hieroverr zie Jan Roegiers, 'Van Unigenitus (1713) tot Mirarivos (1832): Noord- en Zuidnederlandse katholiekenn tussen jansenisme en ultramontanisme', in: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek levenven in de Nederlanden 1 (1992) 49-66.
999 Nuvens, Het ultramontanismns, 25-26.
1000 Idem, 79.
1011 Idem, 14 en 16. Over Joseph de Maistre zie: Reardon, Liberalism and tradition, 20-42.
1022 Nuyens, Het ultramontanismm,
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overr Veuillot", een man toch "met zoo harmonieusen geest en van zoo allerzuiverstee Roomsche keur".103
Dee denkbeelden van Montalembert c.s. hadden definitief afgedaan. Zo werd het
bijvoorbeeldd gevoeld door Alberdingk Thijm, die aan een katholieke penvriend
schreef:: "Wat ben ik gelukkig met die romeinsche manifestatie! Dat is genoeg om
allee Montalembertisten en would-be-Montalembertjens den mond te stoppen."' 04
Thijmm was nooit een vriend geweest van het liberaal-katholicisme. Aan Nuyens
schreeff hij, op 3 september 1863, dat Montalembert hem was gaan tegenstaan omdatt "hij de noodzakelijkheid der politieke vrijheid tot een beginsel verheft".
Enigszinss triomfalistisch kon Thijm nu schrijven: "Vele vrienden, die Montalembertischee sympathieën hadden verklaren mij nu - met de encycliek in de hand: Tk
beken,, jij bent gerechtvaardigd'".
Liberaal-katholiekenn als Dupanloup probeerden een meer genuanceerde uitleg
aann de syllabus te geven.105 In zijn Geschiedenis van het Nederlandsche Volk betuigdee Nuyens hartelijke instemming met de syllabus maar verzette zich ondertussenn fel tegen het feit dat diverse katholieken de syllabus misbruikten als een
stukk tegen het liberaal-katholicisme. "De Syllabus is zoo weinig begrepen, door
onwetendenn zoo geheel en al zonder eenige kennis veroordeeld en - wat te betreurenn is - door sommige katholieke ijveraars insgelijks zóó opgehemeld als een
wapenn tegen hunne eigene katholieke geloofsgenooten, die, naar hunne meening,
tete liberaal waren"106. Dat ultramontanen het pauselijk stuk gebruikten om het liberaal-katholicismee in de ban te doen kon Nuyens moeilijk verkroppen.
Aann het eind van de jaren zestig publiceerde Nuyens in zijn eigen KatholiekNederlandscheNederlandsche Brochuren-Vereeniging een uitvoerig exposé over zijn politieke
standpuntt na de syllabus: De Katholieken tegenover de staatspartijen in Nederlandland (Haarlem 1869). Het was een oproep tot rust en bezadigdheid. Met lede ogen
zagg Nuyens dat de zaken uit de hand begonnen te lopen, zoals bijvoorbeeld in
Frankrijkk waar beide kampen het goede begeerden maar in de hitte van de strijd
tott "betreurenswaardige stappen [waren] overgegaan". "Laten wij ons vooral niet
medesiepen,, noch naar den geest van bitterheid en uitsluiting des eenen, noch
doorr sommige al te gewaagde stellingen des anderen; beide richtingen bedoelen
hett goede, doch beide hebben, mijns inziens, gefaald door het menschelijk element."107 7
Nuyenss probeerde te redden wat er te redden viel van zijn liberaal-katholieke
opvattingen.. Bezwerend schreef hij in het voorwoord dat hij natuurlijk het liberalismee als politico-religieus stelsel "onvoorwaardelijk veroordeelt". In de rest van
zijnn betoog maakte hij echter een fijnzinnig onderscheid tussen het liberalisme als
wereldbeschouwingg en de praktische liberale politiek ten aanzien van diverse
maatschappelijkee problemen. Terwijl hij het eerste afwees, kon de praktische libe1033 Zie Rome. Tijdschrift, gewijd aan de verdediging der katholieke beginselen 2 (1913) nr. 17, 204. Dit integralistischee tijdschrift werd door Thompson uitgegeven.
1044 De brieven worden geciteerd in Van der Plas, Vader Thijm, 320 en 332.
1055 Over Dupanloups brochure over de Syllabus zie Weill, Histoire du catholicisme liberal, 170-172,
1066 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, sedert 1815, deel IV, 42.
1077 Nuyens, De Katholieken tegenover de Staatspartijen, 70.
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ralee politiek meermalen op zijn instemming rekenen, eenvoudigweg omdat deze
inn het voordeel van de katholieken was (geweest), te beginnen bij de gelijkberechtigingg aan het eind van de achttiende eeuw. Het was zeker niet alleen uit opportunismee dat Nuyens voor een bondgenootschap met de liberalen koos. Net als zijn
leidsmann Montalembert geloofde hij dat het katholicisme het best zou kunnen gedijenn in een liberale atmosfeer. Dat maakte hem echter niet tot een antiklerikale liberaal.. Nuyens stemde in met depolitiek-liberalen, maar niet met het 'politico-religieus-liberalisme'. .
Datt de tegenstellingen waren verhard, had volgens Nuyens vooral te maken met
dee Romeinse kwestie. Door deze kwestie waren de liberalen geleidelijk aan geradicaliseerdd en steeds antiklerikaler geworden. De gehele liberale pers trok
"terstondd partij voor de roovers tegen den beroofde (...) Die Garibaldiverheffing
heeftt het katholiek gevoel diep geschokt."108 De taal zoals die bijvoorbeeld door liberalenn werd gebezigd in de Arnhemmer Courant, wekte verbittering en wantrouwenn onder de katholieken.10S Enkele jaren later was de breuk een feit, zo
schreeff hij Fruin, "de garibaldistische sympathiën van de liberale bladen (...) hebbenn duizenden van ons overgebracht."110 Daarnaast speelde de wet op het lager
onderwijs,, waarin de katholieken ook al tegenover de liberalen stonden. Hijzelf
wass in 1848 en in 1853 papo-thorbeckiaan geweest, zo schreef hij, nu kon hij dit
niett langer meer. Nog weer later begon Nuyens het liberalisme als tussenvorm te
zien,, tussen katholicisme en socialisme: "Het liberalismus is een tusschending, dat
zall uitgewischt worden".111 De echte beginselen stonden tegenover elkaar in katholicismee en socialisme.
Inn brochures van de Katholiek Nederlandsche Brocburen-Vereeniging zou de
kwestiee van het liberaal-katholicisme regelmatig terugkeren, na Nuyens' brochuree De Katholieken tegenover de Staatspartijen meteen al door de pastoor van
Ouderkerkk aan de Amstel CL. Rijp, een productief scribent die ook regelmatig in
DeDe Katholiek publiceerde. In zijn brochure Katholiek en liberaal riep ook Rijp op
tott voorzichtigheid en matiging. Het was niet in het belang van de katholieken dat
dee zaken op de spits werden gedreven, niet naar de eigen bevolkingsgroep maar
ookk niet naar de andere Nederlanders. De beginselen tussen liberaal en katholiek
warenn weliswaar onverenigbaar, beide streven zelfs eikaars "vernietiging" na,
maarr ondertussen moeten de katholieken samen met de liberalen in één staat
samenleven,, daarom moeten wij "toch goede vrienden [zijn] met de liberalen"."2
Nett als Nuyens scheidt ook Rijp de beginselen van praktische politiek, op dit laatstee vlak is samenwerking zeer -wel mogelijk en zelfs in beider belang. Zoals Rijp in
dee laatste bladzijde van zijn brochure concludeerde: "Wel is waar, de liberale beginselenn zijn valsch; doch daar er geen absoluut valsch is, is er zekere goede zijde
tee vinden, zelfs in de liberale beginselen, waarin de katholiek kan medestemmen

1088 Nuyens, De Katholieken tegenover de Staatspartijen, 19.
1099 Nuyens aan Fruin, 3 april 1866,
1100 Nuyens aan Fruin, 10 mei 1868.
1111 Nuyen s aan Fruin, 6 oktober 1868.
1122 C L . Rijp, Katholiek en liberaal. Een toelichtend woord (Haarlem 1869, Katholiek-Nederlandsche
churen-Vereenigingchuren-Vereeniging VI) 6, 2-3.
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enn medewerken tot heil van het vaderland."" 3
Nuyenss probeerde een tussenkoers te varen. Zijn mede-katholieken riep hij op
tott gematigdheid. Zeker nu moest eensgezindheid worden uitgestraald. Daarbij
wildee hij zichzelf best ultramontaan noemen, als daar maar onder verstaan werd
"=roomschgezind"." 44 Met de andere katholieken, liberaal of ultramontaan - dat
maaktee volgens Nuyens niet uit - verzette hij zich tegen de beginselen van het liberalisme.. Maar een samenwerking hoefde dat toch niet in de weg te staan? Het
wass de laatste strohalm die Nuyens restte. Principieel kon het katholicisme dan
well nooit op één lijn komen met het liberalisme. Maar tegen een praktische politiekee samenwerking, die - zo werd hij niet moe te benadrukken - de katholieken
zoo vaak voordeel bracht, kon toch niemand bezwaar hebben?

Eenn nieuwe generatie
Inn politiek opzicht werd in de jaren zestig en zeventig afscheid genomen van een
generatiee liberaal-katholieke kamerleden, mannen als L.D. Storm, H.C.F. Kerstenss en N.R.F. Guljé. Rogier heeft dit later gekarakteriseerd als een "proces van
Verrechtsing"" ' waardoor de liberaal-katholieke kamerleden vervangen werden
doorr meer ultramontaan gezinde katholieken.115 Het onderwijsmandement van de
bisschoppen,, in 1868, bezegelde de definitieve verwijdering tussen liberaal en katholiek. .
Ditt is het gangbare beeld. Maar al vaker is geconstateerd dat bij dit beeld enkele
vraagtekenss zijn te plaatsen.116 In de politiek van de periode 1848-1868 worden
meestall twee hoofdstromen onderscheiden: de liberale en de conservatieve. Nadrukkelijkk zei nog gezegd dat het hier niet ging om twee tegenover elkaar staande
politiekee partijen in onze zin: die bestonden toen nog niet, de politiek ging er veel
informelerr aan toe met veel losser functionerende stromingen waarbinnen de individuelee kamerleden opereerden. Wat betreft de katholieke kamerleden was het
beeldd gemêleerd. De één was meer liberaal gezind, zoals bijvoorbeeld het Bredase
kamerlidd L.D. Storm (1790-1859) die als vriend van Thorbecke in 1848 nog een rol
hadd gespeeld bij de liberale grondwetsherziening. De ander was conservatief gezind,, zoals bijvoorbeeld het Bossche kamerlid J.B. van Son (1804-1875), die in de
jarenn 1845-1848 minister van rooms-katholieke eredienst was geweest en in de jarenn vijftig en zestig de drijvende kracht was achter een conservatieve hergroeperingg in katholieke kring.117 De complicerende factor was de opkomst van het ultra1133 Rijp, Katholiek en liberaal, 32.
1144 Nuyens, De Katholieken tegenover de Staatspartijen, 19,
1155 L J . Rogier & N . de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 ('s-Gravenhage 1953)
174-175.. Uitvoerig over de Tendenzwende zie De Coninck, Een les uit Pruisen, 77-87.
1166 Zie bijvoorbeeld Ron de Jong, 'Conservatieven en katholieken tijdens het kabinet Van Zuylen-Heems25 (1995) 7-26, aldaar met name 8-9.
kerk,, 1866-1868','m:Jaarboek van het Katholiek Documentatiecentrum
1177 Over Storm en Van Son zie twee recente biografische schetsen: A.F. Manning, 'Mr. L.D. Storm, katholiekk en overtuigd liberaal', in: A.F. Manning, Mensen en situaties. Scènes uit het katholiek leven in de negentiendetiende en twintigste eeuw (Baarn 1990) 60-88 en J. van Miert, 'Conservatisme onder katholieken in een biografischh perspectief: Mr. J.B. van Son (1804-1875)', in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis
derder Nederlanden 104 (1989) 393-413. Manning heeft ooit beweerd dat in de negentiende eeuw alle Nederland-
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montanisme.. Sommige auteurs hebben de neiging om deze stroming weg te zetten
alss ouderwets en conservatief. Dit is niet in alle opzichten correct. Door hun gebruikk van nieuwe communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld de krant, wisten de
ultramontanen,, veel meer dan hun voorgangers, steeds bredere segmenten van het
katholiekee kiesvolk aan zich te binden. Meer in ieder geval dan de generaties katholiekee kamerleden vóór hen, die functioneerden in een tijd toen de politiek nog
voorall een gezelschapsspel was van enkele hoge notabele heren. In dat opzicht
wass er geen verschil geweest tussen Storm en Van Son: de een was griffier van de
rechtbank,, de ander advocaat en officier van justitie. De nieuwe ultramontane politicii maakten deel uit van een veel bredere omslag in de politieke cultuur van die
tijdd waarin charismatisch leiderschap en de vorming van politieke partijen de
voornaamstee exponenten vormen. Het was een verandering in politieke stijl.118
Achterr de schermen blies Nuyens zijn partij mee. De nationale politiek had toen
nogg een duidelijk regionale component. In het vigerende districtenstelsel was het
voorr katholieken vaak onmogelijk om een eigen katholieke kandidaat naar voren
tee schuiven en was het altijd weer de vraag of de katholieken de liberale of de conservatievee kandidaat moesten steunen. Nuyens zette zich actief in als lobbyist, zoalss bijvoorbeeld in 1869, toen hij aan Fruin schreef "Ik zit tot over de ooren in de
beidee verkiezingen van Alkmaar en Hoorn".119 In het Westfriese was de ijverige
dorpsartss een geduchte politieke kracht waarmee rekening gehouden diende te
worden.. Als plattelandsarts stond hij in het centrum van de Westfriese samenleving.. In zijn proefschrift over Hoorn rond het midden van de negentiende eeuw
schildertt Jos Leenders het niet onvermakelijke beeld van "de horzel uit Westwoud"" die vanuit zijn woonplaats regelmatig op de meest onverwachte momentenn vergaderingen van de Hoornse liberalen kwam verstoren.120 Het was niet voor
nikss dat Nuyens vaak werd uitgescholden voor 'Jesuïet', "een in leekenkleeren
vermomdd lid der Orde". 121 Daar kwam nog bij dat Nuyens tevens redacteur was
vann een regionale krant, de Nieuwe N'oord-Hollander, een niet te onderschatten
politiekk drukmiddel.122 Van de Nieuwe Noord-Hollander is helaas vrijwel niets bewaardd gebleven in archieven of anderszins. Nuyens' rol in deze krant, en de politiekee rol van deze krant in het algemeen, is daarom moeilijk meetbaar.
Nuyens'' betrokkenheid en bemoeienissen met de verkiezingen komen uitge-

see katholieken in feite conservatief waren en alleen rond 1848 uit opportunistische overwegingen een kortstondigg bondgenootschap met de liberalen sloten. A.F. Manning, 'Mag men spreken van christen-democraten
inn de vorige eeuw?', in: A.F. Manning, Mensen en situaties. Scènes uit het katholieke leven in de negentiende en
twintigstetwintigste eeuw (Baarn 1990) 267-286, aldaar m.n. 275. Volgens hem was Storm de enige liberaal-katholieke
uitzondering.. O o k voor N u y e n s gold echter dat hij zijn papo-thorbeckiaanse denkbeelden tot het einde toe
trouww bleef.
1188 Over deze veranderende politieke cultuur zie: Henk te Velde, 'Een aparte techniek. Nederlandse politiekee acteurs en de massa na 1870', in: Tijdschrift voor geschiedenis 110 (1997) 198-212 e n l d o d e Haan & Henk
tee Velde, 'Vormen van politiek. Veranderingen van de openbaarheid in Nederland 1848-1900', in: Bijdragen en
mededelingenmededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 111 (1996) 167-200.
1199 Nuyens aan Fruin, 31 mei 1869. Afgedrukt in Janssen, W.J.F. Nuyens en zijn briefwisseling met Robert
Fruin,Fruin, 83.
1200 Jos Leenders, Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in
hethet midden van de negentiende eeuw (Den Haag 1992) 379.
1211 Holland, 'Persoonlijke herinneringen aan dr Nuijens'.
1222 Vergelijk Görris, Dr. WJ.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd, 179. Zie ook: Leenders, Benauwdenauwde verdraagzaamheid,
hachelijk fatsoen, 377.
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breidd aan bod in zijn briefwisselingen met Robert Fruin en met Herman Schaepman.. Daarbij sprak hij Fruin aan als "een der talentvolste woordvoerders der liberalee partij hier te lande" en noemde zichzelf "door sympathiën een thorbeckiaan
enn van overtuiging een katholiek liberaal (geen liberaal katholiek)".1'3 Eind jaren
zestigg bereikten Nuyens' bemoeienissen een hoogtepunt. Het zijn ook de jaren
datt hij er serieus over dacht om zélf kamerlid te worden. Nuyens' eigen politieke
ambitiess worden slechts zeer in de marge behandeld in Görris' biografie over
Nuyens.1244 Het punt was niet zonder gevoeligheden. Het was één van de gefrustreerdee ambities van Nuyens die in de latere Nuyenshistoriografie bewust
vergetenn werd. André Nuyens wilde, of liever kon niet verzwijgen - daarvoor
werdd hem de vraag teveel gesteld - dat Nuyens "een tijd lang de hoop [heeft] gekoesterdd eenmaal een zetel op het Binnenhof in te nemen". Enigszins cryptisch
schrijftt hij vervolgens "Maar toen geheel bijzondere omstandigheden hem dit niet
toestonden,, zonder dierbare plichten op te offeren, heeft hij zonder wrok of wrevell dit denkbeeld laten varen."125 Wat die "bijzondere omstandigheden" waren laat
Andréé Nuyens wijselijk onvermeld. Nuyens had namelijk wel degelijk een serieuzee gooi naar het kamerlidmaatschap gedaan maar deze was op een mislukking uitgelopen.. Aan Fruin schreef Nuyens dat in 1871 zijn kandidatuur in het BrabantsLimburgsee kiesdistrict Boxmeer "ernstig op 't tapijt [was] geweest", maar dat hij
ditt "natuurlijkerwijze niet [kón] aannemen".126 Zo 'natuurlijkerwijze' was het
echterr niet. Boxmeer was een zekere post voor de katholieken van 's-Hertogenbosch.. Nuyens' kandidatuur werd ondersteund door de invloedrijke president
vann het seminarie van Warmond. Maar politiek was de situatie beladen. Nog maar
eenn paar jaar daarvoor had de Heiligerlee-herdenking gezorgd voor een verhardingg van de tegenstelling tussen liberaal en katholiek. Dit was precies de reden geweestt dat Nuyens in 1869 de kandidatuur voor Leopold Haf f mans (1826-1896)
hadd gesteund, als ultramontaan tegenwicht tegen de andere richtingen in de tweedee kamer.127 Deze Haffmans was een machtig man in Limburg, kantonrechter te
Venlo,, lid van de Provinciale Staten en hoofdredacteur van het Venloosch Weekblad.blad.1212** In 1871 zou Nuyens zelf, op voorstel van Haffmans, kandidaat staan.
Doorr Schaepman liet hij zich uitgebreid voorrekenen wat een overstap naar de
Tweedee Kamer in financiële zin zou betekenen.1211 Samen met de financiële vergoedingenn voor zijn journalistieke activiteiten zou het mogelijk hebben kunnen lukken.. Het idee zou al snel getorpedeerd worden. In politiek opzicht werd hem de
voett dwars gezet. Schaepman weet het aan politieke machinaties. In een brief
waarschuwdee hij Nuyens: "Is Haffmans betrouwbaar? Amice, denk aan 't Lim1233 Nuyens aan Fruin, 3 april 1866. Afgedrukt in Janssen, W.J.F. Nuyens en zijn briefwisseling met Robert
Fruin,Fruin, 50.
1244 Görris, Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in bet licht van zijn tijd, 254-255.
1255 Nuyens, 'Dr. W.J.F. Nuyens. Een karakter- en levensschets', 173.
1266 Nuyens aan Fruin, 24 oktober 1871, afgedrukt in Janssen, W.J.F. Nuyens en zijn briefwisseling met Robertbert Fruin, 91-92
1277 Nuyens, De katholieken tegenover de staatspartijen, 30-31.
1288 Over Haffmans en de verkiezingen van 1869 en 1871 zie: S.H.H, van der Hoek & J.M.W.C. Schatorjé,
' H e tt Venloosch Weekblad en de verkiezingen v o o r d e Tweede Kamer, met name in 1869 en 1871', in: De Maasgouw;gouw; tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde 104 (1985) 58-81.
1299 Schaepman aan Nuyens, 28 februari 1871.
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burgerr bloed" en, nadat de kandidatuur getorpedeerd was: "Mij spijt het, dat Mr.
Haffmanss zoo lichtzinnig met U gespeeld heeft."130
Haffmanss was één van die moderne politici die in de Kamer met quasi koddige
speechess ook het populaire sentiment wist te bespelen. Als hoofdredacteur van het
VenlooschVenloosch weekblad had hij de controle over een nieuw en machtig communica
middell dat hij nadrukkelijk voor zijn politieke doeleinden inzette. In diezelfde tijd
warenn er ook in politiek-organisatorisch opzicht vernieuwingen, zoals in 1870 de
oprichtingg van de kiesvereniging 'Noord-Brabant'. Het duurde niet lang, of, in de
woordenn van Nuyens, "zij was in de geheele Provincie meester van de verkiezingenn voor de Staten-GeneraaPV31 De katholieken gingen zich aaneensluiten, vanuit
dee nieuwe ultramontaanse ideologie straalden zij een geestdriftig zelfvertrouwen
uit,, waarvan de liberaal-katholieken oude stijl het voornaamste slachtoffer zouden
zijn.. De kiesvereniging Noord-Brabant wilde Brabant zuiveren van de nog resterendee liberaal-katholieken. Bij dit alles dienen wij ons te beseffen dat Nuyens niet
zomaarr een neutrale, katholieke celebriteit was. Zijn politieke voorkeuren waren
uiterstt controversieel. Zoals Schaepman aan Nuyens schreef "Men zegt, dat Gij ietwatt liberalisme in U hebt (...) Gij zijt geen liberaal; maar Gij zegt soms dingen die
err op gelijken."132 Het resultaat: "Gij hebt evenveel vijanden als ik, vinnige, hatelijkee vijanden." In dat licht bezien kon de Boxmeerse kandidatuur van de politiek
zozeerr geprofileerde Nuyens niet anders dan een politieke machinatie zijn. Vanaf
hett begin was Nuyens kansloos. De ogenschijnlijk reële mogelijkheid op het kamerlidmaatschapp leefde waarschijnlijk alleen in Nuyens' eigen geest.
Nuyenss kon er begrip voor opbrengen dat vele katholieken zich van het liberalismee afkeerden omdat de tegenstanders van de paus zich 'Liberalen' noemden.133
Maarr zelf bleef hij trouw aan zijn papo-thorbeckiaanse denkbeelden. Hij kon en
wildee niet vergeten dat juist dankzij het bondgenootschap met de liberalen de gelijkberechtigingg tot stand was gekomen.
Nuyenss zag het als een generatieconflict. Hij was één van die oude liberaal-katholiekenn die gevormd was door de liberale jaren rondom de grondwetsherzieningg van 1848. Het was zijn stelling dat de politieke denkbeelden van zijn generatie,, "vijftigers" nu, waren toe te schrijven aan de sfeer waarin deze generatie was
opgegroeid.. In tegenstelling tot de nieuwe generatie ultramontane katholieken
hadd hij de Aprilbeweging nog mee gemaakt. Dat is de achtergrond van enkele uitgebreidee verdedigingsgeschriften uit de jaren zeventig, waarin hij een archeologischee verkenning gaf van de historische achtergronden van zijn politieke stellingnamee tot dan toe. Zijn herinneringen moesten zijn keuze voor het liberaal-katholicismee rechtvaardigen. Naar mate Nuyens ouder werd zocht hij steeds vaker zijn
toevluchtt tot persoonlijke herinneringen uit zijn jeugd. Meestal gebeurde dit in de
margee van een of ander historisch artikel of boekwerk. Het meest uitgesproken

1300 Schaepman aan Nuyens, 28 februari 1871 en 29 maart 1871.
1311 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, sedert 1815, deel IV, 216-217. Vergelijk J.H.J.M. Witlox,, De staatkundige emancipatie van Nederlands katholieken 1848-1870 (Bussum 1969) 398-402.
1322 Schaepman aan Nuyens, 28 februari 1871.
1333 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, van 1815 tot op onze dagen, deel vier, 49-50. Over de
invloedd van de Romeinse kwestie zie ook idem, 202-206.
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wass Nuyens in een reeks van publicaties rond het jaar 1878, onder andere in zijn
artikell 'Herinneringen aan de April-Beweging'.134 Een kleine tien jaar later verscheenn zijn Geschiedenis, sedert 1815. Ongeveer in dezelfde tijd, in de jaren
1886/87,, ging Nuyens ook privé-aantekeningen maken over zijn leven en werken.
Helaass zijn deze, volgens zijn jongere broer André Nuyens "vrij uitgebreide reeks
aanteekeningen"" zeer waarschijnlijk verloren gegaan. Ik heb ze in ieder geval niet
kunnenn traceren. Het belang van deze aantekeningen blijkt er alleen al uit dat Andréé Nuyens ze "zijne auto-biographie" noemt.135 André Nuyens citeert er uitgebreidd uit in de karakter- en levensschets die hij aan zijn broer wijdde na diens
overlijden.. Via een andere zoon van de geneesheer-geschiedschrijver kreeg ook
G.C.W.. Görris inzage in de papieren, die hij betitelt als Nuyens' Livre de Souvenirs.nirs. Ook Görris citeert er een aantal keren uit.'36 Nuyens' Livre de souvenirs
vormtt in feite een tweeluik met zijn Geschiedenis van het Nederlandsche volk, sedertdert 1815. In het ene geval stond de persoonlijke herinnering voorop, waarin de
algemenee geschiedenis werd ingepast. In het andere geval stond de geschiedenis
opp de voorgrond, waarbij Nuyens het niet kon laten om regelmatig persoonlijke
herinneringenn op te roepen. Dit mijmeren over zichzelf en over zijn jeugd werd
eenn zo veel voorkomende verschijning in Nuyens' werk, dat het hem een reprimandee opleverde van Schaepman, die al in 1871 Nuyens waarschuwde "dat Gij
veell over U zelven spreekt (...) Gij moet U hierin in 't openbaar temperen".'37 In
dee periode die Nuyens in zijn Geschiedenis, sedert 1815 beschreef was voor hem
hett algemene nauwelijks van het persoonlijke te scheiden. Zijn twee omvangrijkstee gedenkschriften waren een soort van Siamese tweeling. Het één riep het anderee op en vice versa. Ze moesten rechtvaardigen hoe hij geworden was die hij was.
Pass in het licht van zijn jeugdherinneringen zou de Aprilbeweging, en daarmee
ookk zijn eigen politieke stellingname sindsdien, "eerst recht begrijpelijk" worden.1388 Zijn herinneringen hadden een politieke bedoeling.
Datt er inmiddels veel was veranderd blijkt uit het feit dat Nuyens zich bijna
moestt verontschuldigen voor zijn liberale standpunten. Of, zoals hij het in de
'Herinneringenn aan de April-Beweging' formuleerde:
"Inn latere jaren zijn ettelijke Katholieken, die een weerzin bleven koesteren tegen alles wat
zweemdee naar coalitie met de volgelingen van Groen van Prinsterer, tegen alle stemmen,
diee bij verkiezingen werden uitgebracht van Katholieke zijde op ... vroegere April-bewegers;; - zij zijn uitgekreten als "liberaal-Katholiek of Katholieken 'met liberale neigingen!'
Waree het niet billijker geweest; had het niet meer doorzicht getoond; ware het geen bewijs
geweestt van kennis met vroegere gebeurtenissen in ons land, zoo men dien weerzin haddenn willen begrijpen als gevolg van den tegenzin van zeer velen onder ons tegen de mannenn van April 1853?"m

1344
147. .
1355
1366
1377
1388
1399

WJ.F. Nuyens, 'Herinneringen aan de April-Beweging van 1853', in: Onze Wachter (1878) deel 1, 98A. Nuyens, 'Dr. W.J.F. Nuyens. Een karakter- en levensschets', 46.
Görris, Dr, W.J.F, Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd, 25, 27, 34, 158, 233, 246, 253 en 260.
Schaepman aan Nuyens, 28 februari 1871,
Nuyens, 'Herinneringen aan de April-Beweging', 99.
Nuyens, 'Herinneringen aan de April-Beweging', 125.
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Tekenendd voor de defensieve positie waarin Nuyens zich bevond, is dat hij begon
mett omstandig te beargumenteren dat hij de "liberale begrippen" vanzelfsprekend
afwees.. Hij trok alleen op met de liberalen, zo formuleert hij met nadruk.140 Maar
watt naar zijn mening in katholieke kring vergeten was, is dat de katholieken hun
emancipatiee aan de liberalen te danken hadden. Dit was één van de gunstige gevolgenn geweest van de Franse Revolutie, zo schreef hij in een opstel uit 1880 over 'De
emancipatiee der Katholieken in Nederland op het eind der XVIIIde eeuw'. "Wat
(...)) den Katholieken Nederlanders, die zich thans, en terecht, stellen als tegenstanderss der Revolutie en als tegenstanders van het politico-religieus stelsel, dat men
gewoonn is Liberalisme te noemen, minder helder voor den geest schijnt te staan, is:
datt de Revolutie van 1789, of liever de terugstoot daarvan op ons land, oorzaak
hunnerr emancipatie is geweest."141 De katholieken "hadden de pleidooien der
Franschee toongevers van Europa voor algemeene verdraagzaamheid, voor gelijkstellingg der leden van alle kerkgenootschappen, als burgers van denzelfden Staat,
gelezen:: zij wenschten die evenzeer in Nederland in praktijk te zien gebracht, als
dee bewonderaars van Voltaire dit begeerden voor de Protestanten in Frankrijk."142
Of,, zoals hij het in zijn Algemeenen geschiedenis des Nederlandschen Volks zou
formuleren:: "Voor den katholieken Nederlander is de emancipatie zijner geloofsgenootenn in 1798 een van de belangrijkste historische feiten der laatste eeuwen."143
Ditt was de achtergrond van Nuyens' klassieke, veel geciteerde uitspraak: "Wij allen,, met de Tijd vooraan, waren liberaal, zeer liberaal. (...) We hielpen dus de liberalen.. Wij waren Papo-Thorbeckianen."144 Vanuit zijn jeugdherinneringen probeerdee Nuyens zijn keuze voor Thorbecke aanvaardbaar te maken.
Inn 1878 was de herinnering aan het papo-thorbeckiaanse bondgenootschap,
zeerr tot Nuyens' ongenoegen, geschiedenis geworden en naar de achtergrond gedrongen.. Nuyens' artikelen over een ouder bondgenootschap wekten dan ook
grotee irritatie bij Schaepman, zijn mede-redacteur bij Onze Wachter en lid van een
jongeree generatie die in plaats van zich op Frankrijk meer op Duitsland oriënteerde.1455 Herman Schaepman (1844-1903) is, naast Thijm, de andere grote katholieke
figuurr in het leven van Nuyens. In 1871 zouden ze samen het tijdschrift De Wachterter oprichten en op die manier heel wat (redactie-)leed met elkaar delen. Nuyens
wass diep onder de indruk van Schaepmans enorme werkkracht en persoonlijkheid
die,, zo schreef hij in een artikel dat hij in 1888 in het tijdschrift Eigen Haard aan
zijnn vriend wijdde, met zijn redenaarskunst niet alleen de geletterden en de fijn beschaafdenn aansprak maar ook het volk. Iedereen die hem beluistert "wordt mede-

1400 Nuyens, 'Herinneringen aan de April-Beweging', 147.
1411 Nuyens, 'De emancipatie der Katholieken in Nederland op het eind der XVIIIde eeuw', in: Onze Wachterter (1880) 95-142, 173-209, 261-290. Het citaat op 96.
1422 W.J.F. Nuyens, 'De invloed der philosophic van de XVIIIde eeuw op Nederland', in: Onze Wachter
(1879)) deel 2, 179-214, aldaar: 210-211. Over de cruciale Franse periode in Nederland vergelijk J.R de Valk,
'Nederlandsee katholieken in een overgangstijdperk: omslag en terugslag in de jaren 1780-1830', in: BMGN 112
(1997)487-501. .
1433 Nuyens, Algemeenen geschiedenis des Nederlandschen Volks, deel XIX, 124.
1444 N u y e n s , ' H e r i n n e r i n g e n aan de April-Beweging', 110-111.
1455 Aan Nuyens schreef hij "germaniseerend" te zijn. Later zou Schaepman in een interview met Elseviers
MaandschriftMaandschrift verklaren: "ik ben heimisch in Duitschland, ik ben een Germaan". Geciteerd in Witlox, Scha
manman als staatsman, deel 1, 32.
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gesleeptt door zijne taal, door zijne poëzie, het [volk] wordt beheerscht door dat
gevoell van kracht, hetwelk het instinctmatig gevoelt, dat in dien boezem huist."l4l>
Maarr in politiek opzicht waren ze het lang niet altijd eens. Schaepman en Nuyens
warenn twee uitgesproken en onstuimige persoonlijkheden, die voor elkaar geen
bladd voor de mond namen.
Nuyenss was geboren in 1823, Schaepman in 1844. Schaepmans denkkader werd
gevormdd door de Romeinse kwestie, die hem in ultramontaanse zin partij voor de
pauss deed kiezen. Het liefst had Schaepman Nuyens' stukken maar niet geplaatst
gezien.. Dat wil niet zeggen dat Schaepman geen belangstelling had voor de Fransee denkers waardoor Nuyens zo beïnvloed was. In Onze Wachter schreef Schaepmann bijvoorbeeld een artikel over Joseph de Maistre, waarin hij vooral diens "frisschenn moed" en machtige taal bewonderde. Voor Schaepman was het een denker
enn ziener in één, die hem op bepaalde momenten zelfs aan Augustinus' De civitatete dei deed denken, overgeplant naar de negentiende eeuw, waarbij de revolutie bij
Dee Maistre het "booze beginsel" vertegenwoordigde en de paus, vanzelfsprekend,
"dee redding, de verlossing".147 Schaepman had een grote bewondering voor strijdvaardige,, 'mannelijke' persoonlijkheden met een wilskrachtige hartslag en een onafhankelijkee daadkracht. Dergelijke persoonlijkheden inspireerden hem zeer.
"Voorr den Ultramontaan onzer dagen, verhit of vermoeid van den strijd, is niets
zoo heilzaam, zoo verfrisschend en zoo versterkend als een geestesbad in de werkenn van Joseph de Maistre."148 Diezelfde door hem bewonderde warmbloedige
daadkrachtt herkende hij opmerkelijk genoeg ook in Nuyens' liberaal-katholieke
heldd Charles de Montalembert, al was hij het in politieke zin totaal oneens met de
Fransee politicus. Aan Nuyens kondigde hij een brochure aan: "Ik wil dat karakter
eenss voluit teekenen. Dan zal men zien, wat het doctrinair liberalisme verwoest.
Jammer,, jammer, de ruine van dezen held. Men wordt moedeloos als men het mislukkenn van zooveel adel ziet." 1 " Het zou bij een uitvoerig artikel blijven voor De
Wachter,Wachter, dat overigens alleen over Montalemberts jeugdjaren ging.150 Schaepman
beschreeff Montalembert als een warme, 'vulkanische' persoonlijkheid en een
groott redenaar bovendien. Zijn enige karakterzwakte was zijn ijdelheid en natuurlijkk het feit dat hij 'dwaalde' in sommige cruciale geloofskwesties, zoals bijvoorbeeldd de onfeilbaarheidverklaring van de paus. Montalembert was "een
zonderlingg mengsel van grootheid en zwakheid bovenal (...) in de dwaling een nederig,, gehoorzaam kind, in de waarheid een half weerbarstige geloovige".151 Montalembertss geloofsijver was voor Schaepman boven alle twijfel verheven.152 Zijn
kinderlijkee trouw aan zijn kerk bleek uit "zijn gehoorzaamheid aan de practische
voorschriftenn der Kerk", tot uiting komend in bijvoorbeeld een trouwe kerkgang.
Maarr zijn denkbeelden wist deze "dweper, idealist, utopist, dwalende, wat hij ook
1466 W.J.F. Nuyens, 'Herman Johan Aloysius Maria Schaepman', in: Eigen Haard (1888) 449-452, aldaar 451.
1477 H.J.A.M. Schaepman, 'Joseph de Maistre', in: Onze Wachter (1875) deel 1, 61-93, aldaar 80.
1488 Idem, 96.
1499 Brief Schaepman aan Nuyens, geciteerd in J. Witlox, Schaepman ah staatsman (Amsterdam 1960) deel I,
44-45. .
1500 H. Schaepman, 'De jeugd van Charles de Montalembert', in: De Wachter 3 (1873) deel 2, 322-380.
1511 Idem, 326.
1522 Idem, 362.
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mogee zijn" uiteindelijk niet binnen de grenzen te houden van de door hem verschuldigdee gehoorzaamheid aan de boven hem gestelde overheid, met name de
paus.. Wat begonnen was als een nobele illusie, die tot een verheerlijking van de
vrijheidd had geleid, was nu, met de veranderende tijdsomstandigheden, in een gevaarlijkee dwaling komen te verkeren. In 1869 schreef hij aan Nuyens: "In het beginn was er geen nobeler illusie dan het katholiek liberalisme, nu wordt het idiotisme."1533 Schaepman was van een andere generatie. Zijn Romeinse jaren hadden
hemm gevormd tot een ultramontaan met grote bewondering voor Pius IX en diens
grotee slippendrager Veuillot. Ook over Veuillot zou Schaepman trouwens een
warmbloedigg essay bijdragen aan Onze Wachter, ditmaal onder zijn pseudoniem
E.L.C,, (deze letters verwezen naar de achternaam van zijn moeder).154 Daarin kon
hijj wel enig begrip opbrengen voor de moeite die meer gematigder naturen
-- waarbij hij ongetwijfeld met name mede-redacteur Nuyens in gedachte had mett Veuillot hadden. Immers, in de woorden van Schaepman, in het "schelden en
spotten"" lag de grote kracht van de journalist van L'Univers. Volgens Schaepman
wass Veuillot zelfs "de grootste en krachtigste hater van onzen tijd".155 De liberaalkatholiekenn waren Veuillots belangrijkste kop van Jut, zij konden zijn keiharde
gescheldd tegen de eigen geloofsgenoten niet uitstaan. Nuyens had enige bewonderingg voor Veuillots schitterende stijl en gloeiende geestdrift maar hij vond dat
Veuillotss pen te veel in bittere gal gedoopt was. "Zijne onverzettelijkheid, zijn vinnigee haat tegen ieder parlementair regeringsstelsel, zijne absolutistische beginselen
(...)) de hooge toon, die hij zich in alle kwestiën (...) tegen andere Katholieken van
naam,, talent en invloed aanmatigde, hadden een groote verwijdering tusschen
hemm en vele uitstekende mannen, zoo als Montalembert, Falloux en andere, teweegg gebragt."156 Schaepman prees juist de onmiskenbare helderheid en eenduidigheidd van Veuillots denkbeelden. Van deze machtige persoonlijkheid is in ieder
gevall duidelijk waar hij staat, het is dan ook niet toevallig dat de tegenstanders van
dee kerk hèm als gevaarlijkste en belangrijkste tegenstrever zien. Veuillot was,
kortom,, een karakter naar Schaepmans hart, een "man van beginsel". Hij somde
opp wat hij allemaal in hem waardeerde: "Hij heeft geestdrift en geest, hij is warm,
verheven,, diep, fijn, hij weet gevoel en verstand te vullen met zijn ideeën, hij is
breed,, rijk, krachtig, onbedwingbaar".157 In deze voor de Kerk zo moeilijke tijd de
juistee man op de juiste plek.
Schaepmann was er zeer geïrriteerd over dat Nuyens zo halsstarrig bleef vasthoudenn aan zijn liberaal-katholieke standpunt, zelfs tot in de jaren tachtig toe.158
Bijj de verkiezingen van 1879 durfde Nuyens nog voor te stellen dat de katholiekenn in Hoorn hun stem maar moesten uitbrengen op de liberaal Klaas de Jong, of
opp zijn minst zich van stemming onthouden. Nuyens was, zoals eerder al gezegd,
bevriendd met deze burgemeester van Hoogkarspel. Schaepman vond het idee "dat
1533
1544
1555
1566
1577
1588

Schaepman aan Nuyens, 23 oktober 1869.
E.L.C., 'Louis Veuillot', in: Onze Wachter (1874) deel 2, 299-315.
Idem, 303 en 308.
Nuyens, Het katholicismas, deel 2, 248-249.
Idem, 310.
Schaepman aan Nuyens, 6 maart 1880.
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alss Gij over 1000 stemmen kunt beschikken dan is het voor een 'leider der Roomschen'' wat zonderling, die aan een liberaal in de schoot te geven. "1W Nuyens moest
zichh vervolgens wel van de kandidatuur van De Jong afkeren, die overigens toch
gekozenn werd. Aan De Jong kon hij schrijven: "van alle overwinningen op ons behaald,, betreur ik het minst die te Hoorn."160
Schaepmann wilde er geen misverstand over laten bestaan dat dit liberaal-katholicismee was veroordeeld met de Syllabus Errorum. "Voor mij degradeert de gematigdheidd het katholicisme, daar zij de plooibaarheden der praktijk boven de vastheidd der beginselen stelt."161 Voor Nuyens had het liberaal-katholicisme ook voor
veell goeds gestaan. Hij dacht dan aan mannen als Montalembert en Lacordaire
maarr ook aan het papo-thorbeckianisme waar hijzelf nog een aanhanger van was
geweest.. Dergelijke nuanceringen gingen Schaepman al snel te ver. Schaepman
konn soms bijzonder smalend zijn over het liberaal-katholicisme, tot zelfs in de kolommenn van De Wachter toe. Zo noemde hij de liberaal-katholieken ooit "het
hoogstt ontwikkelde apensoort" dat hij kende.162 Naar aanleiding van een anoniem
artikell in De Gids schilderde hij in Onze Wachter een bijtend portret van de liberaal-katholiek,, waarin hij in een bijzin verwees naar Montalembert, "den dolendenn ridder van een fantastisch moyen-age".163

Verzoening g
Inn 1883 publiceerde Schaepman in Onze Wachter zijn bekende 'Proeve van een
program'.1644 Rogier zag de ("grote") betekenis van De/Onze Wachter later vooral
inn het politieke vlak. Volgens hem voltrok zich in de kolommen van het tijdschrift
eenn politieke hergroepering die uiteindelijk tot een eigen katholieke politieke partijj zou leiden. Volgens Rogier zat de crux in de houding die de katholieken tegenoverr het liberalisme moesten aannemen. De nieuwe synthese ontstond volgens
hemm door wederzijdse bevruchting van ultramontanisme en papo-thorbeckianisme,, verpersoonlijkt in de beide redacteuren.165
Dee proeve van een program werd door Nuyens zeer welwillend besproken in
DeDe Katholiek. Er was veel veranderd. Terwijl Nuyens in de periode ervoor nog
nauwelijkss de zin van (katholieke) partijvorming zag, betuigde hij nu zijn instem1599 Schaepman aan Nuyens, 19 mei 1879.
1600 Görris, Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd, 264. Görris verzwijgt overigens dat N u y enss aanvankelijk wel degelijk op De Jong had willen stemmen.
1611 Schaepman aan Nuyens, 28 juni 1880.
1622 'Corvinia. Il', in: De Wachter! (1873) deel 1, 292. Corvinus was één van Schaepmans pseudoniemen, onderr welke noemer hij fel satirische stukken schreef, waarin hij bepaald niet onder deed voor de bijtende spot
vann een Veuillot.
1633 ' " X . " De lakei van Corvinus', in: Onze Wachter (1874) deel 2, 110-119, aldaar 113. Over het anonieme
artikell dat in De Gids van 1874 verscheen, 'De katholieken in Nederland in 1874' zie: Pieterde Coninck, ' " D e
katholiekenn in Nederland in 1874". Over een geruchtmakend Gz'ifs-artikeP, in: Documentatieblad
voor de
NederlandseNederlandse kerkgeschiedenis na 1800 39 (1993) 1-22.
1644 H . Schaepman, 'Een katholieke partij. Proeve van een program', in: Onze Wachter (1883) deel I, 209306.. Over de betekenis van dit stuk voor de latere katholieke partijvorming zie J.A. Bornewasser, Katholieke
VolkspartijVolkspartij 1945-1980. Band 1. Herkomst en groei (tot 1963) (Nijmegen 1995) 16-20.
1655 Rogier, In vrijheid herboren, 289.
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mingg met een stuk dat precies in die richting koerste. In retrospectief zag hij
Schaepmanss ijveren zelfs als "de logische consequentie van het tijdvak onzer
historiee (1815-1884)".lM Dat beweerde hij althans in zijn recensie, die hij bewust
niett in Onze Wachter had geplaatst omdat het anders "zou beschouwd worden als
geschrevenn onder zijn [Schaepmans] toezicht of gewijzigd naar zijne inzichten."167
InIn werkelijkheid was het stuk geschreven op verzoek van Schaepman zelf, die het
zoo had weten te plooien dat hij van de redactie van De Katholiek zelf een auteur
hadd mogen aandragen.168 In een eerdere brief had Schaepman zijn collega-redacteurr hier al over gepolst. "Kunt Gij niet een stuk schrijven over mijn program en
daarinn b.v. zeggen dat de historische ontwikkeling juist is geschetst?"169 Een paar
dagenn later heette het: "Een recensie in de Katholiek is voor mij in den tegenwoordigee stand der zaak niet zonder belang."170 Zijn brochure was tott dan toe min
off meer doodgezwegen, een bespreking in een toonaangevend blad als De Katholiekliek zou deze relatieve stilte kunnen doorbreken. Uit de briefwisseling Schaepman-Nuyenss wordt duidelijk dat Nuyens' bespreking in De Katholiek volledig
doorr Schaepman was geregisseerd. De latere emancipatiehistorici hebben aan dit
feitt geen aandacht besteed. Voor hen was de oprichting van een eigen katholieke
partijj een logisch eindpunt van de emancipatiestrijd en zij konden zich niet voorstellenn dat Nuyens hier ooit anders over gedacht had. De gehele opbouw van
Nuyens'' artikel werd hem aangereikt door Schaepman in een brief van 9 februari
1884.1711 Voor Nuyens vereiste het nog enige lenigheid. Zijn vroegere steun aan
Thorbeckee verklaarde hij doordat deze een "geduchte tegenstander" van de felle
calvinistenn was geweest. Het was pas later dat bleek "dat er een principieel verschil
bestondd en altoos bestaan had tusschen de liberalen en de Katholieken."172 Nuyens
schreeff dat dit met name naar voren was gekomen in de schoolstrijd.
Maarr hoe welgemeend was zijn bespreking eigenlijk? Zoals gezegd: het stuk was
volledigg ingegeven door Schaepman. In zijn poging tot katholieke partijvorming
stondd Schaepman nog tamelijk alleen. Hij had alle steun nodig, en meende die aan
Nuyenss te kunnen vragen. In het verleden hadden Schaepman en Nuyens heel wat
overr politiek gekibbeld. Maar in die strijd hadden ze ook respect voor elkaar gekregen.. Nuyens vond dat hij het zijn vriend verschuldigd was.
Tegelijkk was Nuyens ook gaan inzien dat het liberaal-katholicisme definitief
passéé was. In de volgende jaargang, de laatste die van het tijdschrift zou verschijnen,, schreef hij er een geresigneerd stuk over, waarin hij de vraag behandelde:
'Waaraann is de verhouding tusschen liberalen en katholieken, gelijk die thans is,
toee te schrijven' (1885). De vraag was hem, zo schreef hij aan het eind van zijn brochure,, door veel liberalen gesteld. Waaraan lag toch de verwijdering tussen beiden?? De liberale theorieën hadden toch lange tijd "eenen machtigen invloed uit1666 W.J.F. Nuyens, 'Proeve van een program door H.J.A.M. Schaepman', in: De Katholiek
229,, aldaar 229.
1677 N u y e n s , 'Proeve van een program', 186.
1688 Brief Schaepman aan Nuyens, 9 februari 1884.
1699 Schaepman aan Nuyens, 30 januari 1884.
1700 Schaepman aan Nuyens, 2 februari 1884.
1711 Schaepman aan Nuyens, 9 februari 1884.
1722 Nuyens, 'Proeve van een program', 222-223.
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oefenenn o p de meening van een groot aantal Katholieken".' 7 J
D a tt er sprake was van een onherstelbare verwijdering, was N u y e n s nu wel duidelijkk geworden. Als grote oorzaak van de verwijdering noemde N u y e n s nogmaalss de "Romeinsche quaestie", waar dan o o k het overgrote deel van zijn artikel
gewijdd was.174 D e Romeinse kwestie had het ware gelaat van het goddeloze liberalismee getoond.
Dee "Katholieken door geheel Europa, en in Nederland niet het minst, [waren] verontwaardigdd over het geweld, de woordbreuken en de huichelarij, waarmede Plus IX door
Napoleonn III en door Victor Emmanuel was behandeld geworden. Men kan, - zoo men
eenn bepaald punt, gelijk een soort dagteekening wil aangenomen hebben, - van dit oogenblikk af zeggen dat de Katholieken in Nederland niet meer met de Liberalen op staatkundigg terrein denzelfden weg betreden hebben. De Garibaldi-vereering, om in één woord,
eenn politico-religieuse strekking te schetsen, heeft de oogen van de meesten hunner in ons
landd geopend voor de verwantschap tusschen Revolutie en Liberalisme."175
N u y e n s '' ogen waren geopend. Ik denk dat wij deze uitdrukking vrij letterlijk
moetenn nemen. Hij was een tijdlang in de ban geweest van het politieke, staatkundigee liberalisme. Zoals het in een anoniem boekje over De Liberale partij in
Nederland,Nederland, waarin de vraag werd behandeld werd of een katholiek zich bij deze
partijj m o c h t aansluiten, geformuleerd werd: "wij lieten ons d o o r dien sirenenzangg betooveren en verlokken". 176 H e t liberaal-katholicisme paste ook het best bij
dee sfeer van katholieke herleving, zoals N u y e n s die meemaakte in de jaren toen hij
opgroeide.. H e t leek alsof er een nieuwe era was aangebroken, een tweede gouden
periodee van het katholicisme, vergelijkbaar met de Middeleeuwen tien eeuwen
daarvóór.. D o o r zich te oriënteren op die eerste gouden eeuwen zou een nieuwe
revivall mogelijk w o r d e n . Een nieuwe revival gebaseerd op vrijheid en vooruitgang.. Aan het optimisme k w a m een einde met de Romeinse kwestie. D o o r de teloorgangg van de Kerkelijke Staat was het liberaal-katholicisme verleden tijd gew o r d e n .. H e t was niet zozeer dat N u y e n s afstand nam van zijn oude p a p o - t h o r beckiaansee denkbeelden. H e t was veeleer zo dat hij zich verzoende met de verwijderingg die was opgetreden, onder andere vanwege de Romeinse kwestie. D e o m standighedenn maakten dat N u y e n s niet langer liberaal-katholiek k o n zijn. H e t
werdd tijd v o o r een nieuw bondgenootschap.

1733 W.J.F. Nuyens, 'Waaraan is de verhouding tusschen liberalen en katholieken, gelijk die thans (1885) is,
toee te schrijven?', in: Onze Wachter (1885)191-215, aldaar 196.
1744 Nuyens, 'Waaraan is de verhouding tusschen liberalen en katholieken, gelijk die thans (1885) is, toe te
schrijven?',, 215.
1755 Nuyens, 'Waaraan is de verhouding tusschen liberalen en katholieken, gelijk die thans (1885) is, toe te
schrijven?',, 195-196.
1766 De liberale partij in Nederland in baar wezen en beginselen, in haar strekking en doel, als antwoord op
dede vraag: mag een katholiek bij die partij zich aansluiten? Opgedragen aan den Katholieken Kring te 's Bosch
('s-Hertogenboschh 1872) 3.

DEELL III
I D E N T I T E I T S P O L I T I E KK O P VIER F R O N T E N :
N U Y E N SS EN D E V O R M I N G VAN EEN
KATHOLIEKEE H I S T O R I S C H E CULTUUR

Ditt derde deel gaat over Nuyens als identiteitspoliticus en dan meer in het bijzonderr over de sleutelrol die de geschiedenis vervulde — in samenhang met de katholiekee religie - in de constructie van een nieuwe Nederlandse identiteit, die ook
voorr katholieken acceptabel was.
Tijdenss de Romeinse kwestie was Nuyens bekend geworden als politiek commentator.. Hij volgde de actuele gebeurtenissen op de voet. Hij werd zo één van de
toonaangevendee katholieke intellectuelen, een opinion leader waarnaar geluisterd
werd.. Nuyens zou echter vooral als historicus zijn invloed doen gelden. Hij was
bijzonderr actief. Zijn repertoire omvatte vele registers: boeken, artikelen, lezingen,, brochures. Dit derde deel gaat over de wijze waarop de identiteitspolitieke
discussiess werden uitgevochten, op het terrein van de beschavingsgeschiedenis
vann Europa, de geschiedenis van de Nederlandse Opstand, de viering van de
historischee gedenkdagen en, tenslotte, op meer algemeen niveau, in de algemeen
culturelee tijdschriften, waarvan Nuyens' tijdschrift De/Onze Wachter een voorbeeldd is. Nuyens' identiteitspolitiek voltrok zich met name op deze vier fronten,
diee even zovele hoofdstukken vormen van dit derde deel.
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Beschavingsgeschiedenis als apologie

Civilisationn chrétienne
Nuyens'' omvangrijke, tweedelige boekwerk Het katholicismus, in betrekking met
dede beschaving van Europa verscheen in 1856-1857. Het boek was uitgegeven bij
uitgeverijj C L . van Langenhuysen, bij zijn Amsterdamse vriend Alberdingk
Thijm.. Na de dichtbundel De laatste dochter der Hohenstaufen en andere gedichten,ten, had Thijm Nuyens definitief op het spoor van de geschiedenis gezet.
HetHet katholicismus, in betrekking met de beschaving van Europa was een tweedeligg boekwerk dat in drie grote afdelingen uiteenviel. Het eerste deel behandelde
dee weldadige invloed van het christendom op de beschaving van Europa. In de
tweedee afdeling stond de kwestie van de tolerantie en de verdraagzaamheid centraal,, waarbij het protestantisme tegenover het katholicisme werd geplaatst. In de
derdee afdeling, tenslotte, vatte Nuyens de polemiek op met de Franse predikant
Napoléonn Roussel, die in een kort daarvoor in het Nederlands vertaald werk de
zedelijkee beschaving van katholieke en protestantse naties met elkaar vergeleken
had,, zulks in het voordeel van de protestantse naties.
Mett zijn Het katholicismus, in betrekking met de beschaving van Europa zocht
dee katholieke historicus in de dop aansluiting bij een bredere cultuurbeweging in
hett Europese katholicisme, waarbij de betekenis van het christendom voor de
samenlevingg als geheel met name in haar beschavende werking en invloed gezocht
werd.. Dankzij het christendom was de Europese beschaving tot volle wasdom gekomen.. En dankzij deze christelijke, Europese beschaving zou nu ook de katholiekee herleving van de negentiende eeuw tot stand worden gebracht. Het was niet
minderr dan een cultuurstrijd, waarbij de beschavingsgeschiedenis van de katholiekee Middeleeuwen werd geïnstrumentaliseerd om inhoud te geven aan nieuwe politiekee aspiraties. Beschavingsgeschiedenis werd zo tegelijk ook apologetische geschiedenis.. Zoals Jo Tollebeek het ooit niet ten onrechte formuleerde: "Nuyens'
historischee eersteling valt eerder te karakteriseren als mengsel van geschiedtheologiee en op de actualiteit toegespitste polemiek dan als een voorbeeld van praktische
geschiedbeoefening."11 Het was een proeve van identiteitspolitiek.
Nuyens'' grote politieke voorbeeld Montalembert had al laten zien hoe de geschiedenis,, en dan met name de katholieke middeleeuwen, dienst zou kunnen

11 Jo Tollebeek, ' " O m d a t de doden in ons leven". Belgische en Nederlandse katholieke historici en de perceptiee van maatschappelijke vernieuwing', in: Jo Tollebeek, De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijvingving in Nederland en België (Amsterdam 1994) 157-178, aldaar 161.
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doenn als inspiratiebron voor het heden. 2 Montalembert publiceerde in 1836 een
biografiee van de populaire middeleeuwse heilige Elisabeth van Thüringen (12071231).. Elisabeth was beroofd van al haar bezittingen en leidde een leven in de
dienstt van armen, zieken en melaatsen. O n d e r de pen van Montalembert groeide
hett uit tot een voorbeeldig heiligenleven. Tijdens een bezoek aan Marburg, in
1833,, had M o n t a l e m b e r t opgemerkt dat haar feestdag in Duitsland nauwelijks
meerr gevierd werd: notabene in de stad waar Elisabeth was gestorven en begraven.
Hijj verlangde terug naar de geest van de Middeleeuwen.
"Wijj betreuren dus, al bewonderen wij die, geen enkele der menschelijke instellingen,
welkee volgens de bestemming der menschelijke zaken vergaan zijn, maar wij betreuren
bitterr de ziel, den goddelijken adem die in haar leefde, en die zich heeft onttrokken aan de
instellingenn welke haar vervangen hebben. (...) Ieder wist wat hij te gelooven had, wat hij
konn kennen, wat hij moest denken over al die vraagstukken des levens en der menschen
lotsbestemming,, welke tegenwoordig even zooveel kwellingen voor de zielen zijn, die
menn er in geslaagd is weder tot het heidendom te doen wederkeeren. (...) Daar was een
ontzettendd groote zedelijke gezondheid die al de ziekten van het maatschappelijk ligchaamm onschadelijk maakte, die haar in het geloof een magtig tegengif, een stelligen, algemeenen,, voortdurend troost verschafte."
M o n t a l e m b e r tt wist en vertrouwde dat de oude geest zou terugkeren. Alle tekenen
wezenn erop:
"Welnu,, wij gelooven vast, dat er een dag zal komen waarop de menschheid zal vragen de
woestijnn te verlaten welke men gemaakt heeft; zij zal vragen dat men de liederen van hare
wiegg weder zinge; zij zal de geuren harer jeugd willen inademen, hare dorstige lippen aan
dee borst harer moeder willen brengen, om nog, vóór haar dood, die zoo zoete en zuivere
melkk te smaken met welke zij in haar kindschheid gelaafd is."3

H e tt ging e r o m de erfenis van de middeleeuwse christelijke beschaving te operationaliserenn v o o r m o d e r n gebruik. Beschavingsgeschiedenis diende zo een duidelijk
omschrevenn politiek doel. Met zijn Het katholicismus, in betrekking met de beschavingschaving van Europa mengde N u y e n s zich in een debat over het karakter en de in
h o u dd van de beschaving, een beschaving die hij een christelijk karakter toekende.
N aa de 'verlichte' achttiende eeuw en na de alles verwoestende Franse Revolutie
volgdee een periode waarin het katholicisme de beschaving v o o r zichzelf, en voor
zichzelff alleen, opeiste.
D ee beschavingsgeschiedenis was in de negentiende eeuw een vak in o p k o m s t . In
18288 publiceerde Francois G u i z o t zijn Histoire de la civilisation en Europe
(1828). 44 H e t was de uitgave van een collegereeks aan de Sorbonne, waar hij tussen
22 Weill, Histoire du catholicisme liberal, 137-143. Vergelijk P. Raedts, 'De christelijke middeleeuwen als mythe.. Ontstaan en gebruik van een constructie uit de negentiende eeuw', in: Tijdschrift voor theologie 30 (1990)
146-158. .
33 Graaf de Montalembert, Geschiedenis der Heilige Elisabeth van Hongarije, landgravin van Thüringen
(Denn Haag 1868) deel 1, citaten achtereenvolgens op: 128, 129, 131 en 133.
44 Ik gebruik de Parijse editie van 1849: M. Guizot, Histoire de la civilisation en Europe depuis la chute de
l'Empirel'Empire Romain jusqu'a la Revolution Francaise (Parijs 1849), Over Guizots beschavingsbegrip en de discussiee daarover in de negentiende eeuw zie Douglas Johnson, Guizot. Aspects of French history 1787-1874 (Lon-
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18122 en 1830 hoogleraar was. G u i z o t definieerde, in zijn eerste college, beschavingg in termen van vooruitgang van zowel materiële als intellectuele en artistieke
inhoud.. D e verbinding van het concept 'beschaving' met dat van 'vooruitgang' is
eenn belangrijke negentiende-eeuwse ontwikkeling in de richting van ons moderne
beschavingsbegrip. 55 Beschaving w o r d t niet langer als statisch ervaren, maar is gedynamiseerdd en w o r d t een proces met een doel en een richting. Daarbij was het
G u i z o t ss vaste overtuiging dat deze vooruitgangsgeschiedenis verliep via schokken
zoalss de Franse Revolutie er één was en de Reformatie een andere. D e o u d e
samenlevingg had zijn tijd gehad en moest via een schok een nieuwe tijd ingeleid
w o r d e n .. Voor G u i z o t was de d o o d van het Ancien Régime een zekere indicatie
datt het ziek was geweest. Een vergelijkbare crisis was drie eeuwen eerder de Reformatie.. G u i z o t schilderde de Reformatie als een belangrijke episode in de bevrijdingg van de menselijke geest. H e t was Guizots opvatting dat tijdens de vroege
Middeleeuwenn het katholicisme goede diensten had bewezen in het beschaven van
Europa,, maar op een zeker m o m e n t was die rol uitgespeeld. D e rol van beschaver
werdd toen overgenomen d o o r het protestantisme.
G u i z o tt was niet alleen historicus, hij was o o k politicus. Ten tijde van de julimonarchiee was hij verschillende malen minister. Guizots beschavingsgeschiedenis
hadd dan o o k een politieke achtergrond." D e richting die G u i z o t in de geschiedenis
zag,, hing in alle opzichten samen met zijn liberaalpolitieke stellingname. Hij beschreeff de Europese beschavingsgeschiedenis als een ontwikkeling richting steeds
meerr vrijheid en rechtvaardigheid:
"Sii de plus la société se développe, si elle devient plus forte, plus puissante, si Pétat social
estt de jour en jour accepté par un plus grand nombre d'hommes, c'est qu'il s'y introduit,
pass Taction de temps, plus de raison, plus de justice, plus de droit; c'est que les faits se règlentt peu a peu suivant la veritable légitimité."7

den/Torontoo 1963) 336 en verder en Jacques Gadille, 'Les critiques du concept de civilisation chrétienne chez
Guizott au XlXe siècle', in: Actes du colloque Francois Guizot (Paris, 22-25 octobre 1974) (Parijs 1976) 329-340.
55 Over de geschiedenis van de begrippen Kultur en Zivilisation zie Jörg Fisch, 'Zivilisation, Kultur', in:
Reinhartt Koselleck (redactie), Geschicbthche Grundbegnfje. Histonsches Lexicon zurpolitisch-sozialen
Spraebeebe in Deutschland band 7 (Stuttgart 1992) 679-774. In samenhang met het Nederlandse begrip beschaving zie
Ruudd Meijer, 'La notion francaise de "civilisation" et ses equivalents allemand et néerlandais "Kultur" et "beschaving"" a 1'époque de la Revolution', in: Ruud Meijer (redactie), La revolution autrement, een speciale uitgavee van CRIN 21 (1989) 74-83. Voor de Nederlandse begripsontwikkeling, gebed in een internationale vergelijking,, zie P. den Boer (redactie), Beschaving, Een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heusheid, beschavingschaving en cultuur (Amsterdam 2001), verschenen in de reeks Nederlandse begripsgeschiedenis.
66 Al in de jaren vijftig en zestig werd in enkele studies gewezen op de verwevenheid van politiek en geschiedeniss in de romantische geschiedschrijving in de eerste helft van de negentiende eeuw. Zie bijvoorbeeld Stanleyy Mellon, The political uses of history. A study of historians in the French Restoration (Stanford 1958). Over
Guizotss centrale, sturende rol als ministervan onderwijs in de periode tussen 1832 en 1837, met name over zijn
onderwijswettenn en de centrale betekenis die daarbinnen aan het geschiedenisonderwijs werd toegekend zie
Pimm den Boer, Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (18181914)1914) (Nijmegen 1987) 89-103. Een recent historiografisch overzicht van de Franse romantische geschiedschrijvingg biedt Jo Tollebeek, 'Geschiedschrijving als cultuurelement in het negentiende-eeuwse Frankrijk.
Eenn historiografische terreinverkenning', in: Tijdschrift voor geschiedenis 106 (1993) 368-392.
77 Guizot, Histoire de la civilisation en Europe, 72. Vergelijk Ceri Crossley, 'Francois Guizot (1787-1874) and
liberall history: the concept of civilisation', in: Ccri Crossley, French historians and romanticism. Thierry, Guizot,zot, The Saint-Simonians, Quinet, Michelet (Londen/New York 1993) 71-104, over de beschavingsgeschiedeniss als een mars richting (liberale) vooruitgang met name de pagina's 86-87.
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Hett vertegenwoordigende politieke stelsel was voor Guizot in zekere zin de voleindingg van de geschiedenis. Guizot beschreef als belangrijkste kenmerk van de
Europesee beschaving haar dynamiek en veelkleurigheid. De culturele diversiteit
wass precies de belangrijkste achtergrond van de vitaliteit van de Europese beschaving.. Het systeem van de vertegenwoordigende democratie sloot daar het best bij
aan:: het debat was voor Guizot, zowel in de geschiedenis als in het Franse parlement,, essentieel en cruciaal. Guizot beschreef zo de geschiedenis als een ontwikkelingg en ontplooiing van de eigen liberale waarden, een langzame groei en aanvaardingg van zijn eigen denkbeelden over vrijheid en rechtvaardigheid. De geschiedeniss was een mars richting liberalisme.
Vanuitt katholieke kring was er heel wat kritiek op Guizots beschavingsgeschiedenis.. Er verschenen diverse verdedigingsgeschriften vóór het katholicisme, tégen
hethet protestantisme. Verdedigingsgeschriften die vervolgens weer protestantse
pennenn in beweging brachten. Het werd een genre op zich: de beschavingsgeschiedeniss als apologie. In deze strijd om de beschaving moet ook Nuyens' boek
overr het katholicisme en de beschaving geplaatst worden.
Dee Catalaanse theoloog Jaime Balmes (1810-1848) zou velen de weg wijzen.
Tegenwoordigg is Balmes in Nederland nauwelijks bekend meer. In een recente
Nederlandsee begripshistorische bundel over 'beschaving' blijft de naam van Balmess bijvoorbeeld ongenoemd. Het begrip 'christelijke beschaving' zou in het
Nederlandsee discours geen rol hebben gespeeld.8 Dit nu is onjuist: Balmes was
niett alleen op Europees niveau een sleutelfiguur in het negentiende-eeuwse debat
overr de christelijke beschaving, ook in Nederland was zijn werk invloedrijk, met
namee in katholieke kring. Doordat Balmes' werk al snel in het Frans vertaald
werd99 speelde hij een hoofdrol in het Franse debat over christendom en beschaving.100 Nuyens, die de discussies in Frankrijk op de voet volgde, zorgde in Nederlandd voor een uitgewerkte katholieke beschavingsgeschiedenis, die nadrukkelijk
voortbouwdee op het werk van Balmes.
Jaimee Balmes hoort bij de belangrijkste denkers die het begrip 'beschaving'
(Frans:: civilisation) verbonden met het christendom, waardoor het ideologische
conceptt 'zedelijke en godsdienstige beschaving' ofwel 'civilisation chrétienne'
konn ontstaan. In 1842 publiceerde hij zijn El protestantisme) comparado con elcatolicismotolicismo en sus relaciones con la civilización europea (Barcelona 1842-1844).
jongg gestorven Catalaanse priester reageerde met zijn filosofisch-historisch boekwerkk op het werk van Guizot. Guizot blijft onvermeld in Balmes' 'avant-propos',
maarr in de rest van het werk wordt hij regelmatig geciteerd én gekastijd als de man

88 Alleen Joris van Eijnatten, 'Protestantse schrijvers over beschaving en cultuur', in: P. den Boer (redactie),
Beschaving.Beschaving. Een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heusheid, beschaving en cultuur (Amsterdam 20
255-285,, aldaar 264 gaat kort in op het begrip 'christelijke beschaving'. Maar omdat hij zich concentreert op
protestantseprotestantse schrijvers blijft het katholieke discours hier in Nederland volledig buiten beschouwing. Nuye
wordtt slechts in een noot genoemd, 264.
99 Ikzelf gebruik, evenals Nuyens, deze Franse vertaling: Jacques Balmès, Leprotestantisme
compare avec Ie
catholicismecatholicisme dans ses rapports avec la civilisation européenne 2 delen (derde druk Brussel 1854).
100 Vergelijk Jacques Gadille, 'Le concept de civilisation chrétienne dans la pensee romantique', in: Jean-René
Derree e.a. (redactie), Civilisation chrétienne, Approche historique d'une ideologie XVIIIe-XXe
siècle (Parijs
1975)) 183-209 en Jacques Gadille, 'Les critiques du concept de civilisation chrétienne chez Guizot au XlXe
siècle',, in: Actes du colloque Francois Guizot (Paris, 22-25 octobre 1974) (Parijs 1976) 329-340.
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diee de reformatie had beschreven als een grote bevrijding van de menselijke geest:
"unee grande tentative d'affranchissement de la pensee humaine, une insurrection
dee Pintelligence humaine".11 Dat las Balmes er tenminste in.
A.. de Blanche-Raffin, de inleider van de Franse vertaling van Balmes' hoofdwerk,, ziet Balmes' religieuze vurigheid als een exponent van de nieuwe
kruistochtmentaliteitt die onder katholieken de kop opstak en waarin stelling werd
genomenn tegen de in het voetspoor van de Franse Revolutie snel oprukkende
geestt van ongeloof en spotterij tegen het geloof. Het was één van Balmes' grieven
datt het 'katholieke' Frankrijk onvoldoende tegenwicht bood aan de nieuwe geest
vann indifferentisme en onverschilligheid. Spanje beleefde in de eerste helft van de
negentiendee eeuw, meegezogen door de ontwikkelingen in Frankrijk, uiterst onrustigee jaren. De desamortización van 1798, de maatregel die het 'uit dode handen
halen'' van kerkelijke goederen beoogde, was niet minder dan een oorlogsverklaringg aan de Katholieke Kerk. Tekenend voor de politieke instabiliteit is de reeks
vann staatsgrepen, machtswisselingen en opeenvolgende grondwetten. Zelfs de
troonn werd betwist, door twee rivaliserende takken van het Spaanse koningshuis.
Dee machtsgreep van generaal Espartero, in 1840, betekende een voorlopige overwinningg van het burgerlijk-liberale denken in Spanje.
Inn het voorwoord van zijn Leprotestantisme compare avec Ie catholicisme dans
sesses rapports avec la civilisation européenne schrijft Balmes dat één van de positievee gevolgen van de Revolutie is geweest dat deze geleid heeft tot een bezinning op
dee eigen (om een modern woord te gebruiken) 'identiteit'.
"Less secousses ont été si rudes, que la terre s'est entr'ouverte sous nos pieds; ['intelligencee humaine, qui marchait naguère, pleine d'orgueil, sur un char triomphal, au bruit des applaudissementss et des cris de victoire, s'est effrayée a son tour et s'est arrêtée dans sa carrière.. Subjuguée par un sentiment profond, elle s'est demandé a elle-même: 'Qui suis-je?
oüü est mon origine? quelle est ma destinée?'"i:
Balmes'' werk was dus in de eerste plaats bedoeld als een tegenwicht tegen het gedachtegoedd van de Franse Revolutie. Deze Franse Revolutie bracht een bezinning
opp de katholieke wortels met zich mee, een bezinning die zou uitmonden in een
nieuwee katholieke denkrichting: het traditionalisme. De beschavingsgeschiedenis
werdd zo een instrument in de identiteitspolitiek. Het traditionalisme, dat ontwikkeldd werd onder andere door de Franse denker Louis de Bonald (1754-1840), zettee zich af tegen de 'moderne ideeën' van het rationalisme en de Verlichting.13 De
katholiekenn zagen het rationalisme als één van de grote dwalingen van hun tijd.
Hett was een ontkenning van het Goddelijke. Wanneer immers Gods werking over
hett geschapene ontkend wordt, en de natuur louter en alleen verklaard vanuit de
wettenn der natuur zelf, dan stelt de mens zich in de plaats van God. In zijn artikel
uitt 1879 over 'De invloed der philosophic van de XVIIIde eeuw op Nederland'
spreektt Nuyens in negatieve bewoordingen over de achttiende-eeuwse/>Moso/?-

111
122
133

Balmès, Le protestantisme compare avec le catholicisme, deel I, 30.
Balmès, Le protestantisme compare avec le catholicisme, deel I, xiii.
Over De Bonalds traditionalisme zie: Reardon, Liberalism and tradition, 43-53,
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hes,hes, voor hem verpersoonlijkt in Montesquieu, Voltaire, Diderot en Rousseau.14
Dezee 'afbrekers' vervingen de geopenbaarde godsdienstige wereldbeschouwingen
doorr een rationalistische en deïstische wereldbeschouwing. Volgens De Bonald
zouu alleen een terugkeer naar de normen en waarden uit het verleden een stabiele
samenlevingg weer mogelijk maken.
Maarr de kritiek van de katholieke apologeten ging verder dan het gedachtegoed
vann de Franse philosophes alleen. In het voorwoord van zijn beschavingsgeschiedeniss schreef Balmes dat de bezinning op de denkbeelden van de Franse revolutie
bijj hem ook automatisch leidde tot een nadenken over die vorige revolutie, die van
dee zestiende eeuw: de protestantse Reformatie. Net als veel katholieke denkers in
diee tijd zag Balmes in de opkomst van het zestiende-eeuwse protestantisme de
wortell van alle kwaad. De menselijke rede werd toen in de plaats gesteld van de
Goddelijkee autoriteit. In plaats van de traditie van de katholieke kerk werd de individuelee rede gesteld: de gelovigen mochten zich laten leiden door hun eigen bijbelinterpretatie.. In een brochure uit 1868 zei Nuyens het hem na. Het protestantismee heeft immers "in beginsel toch denzelfden grondslag als het rationalisme en
naturalisme:: vrij onderzoek! (...) Hoe het ook vasthoudt aan de openbaring, het
heeftt toch de traditie verworpen!"" Nuyens zag het als een glijdende schaal:
"Bestaatt er een hellend vlak, langs 't welk het Protestantisme tot hen glijden moet,
all is het ook tegen wil en dank?"."1 Zijn antwoord was duidelijk. "Het schijnt als
off de revolutie niets anders is dan de reformatie, overgebragt van de theologie op
dee politiek."17
Balmess sloot zich aan bij Guizots procesmatige beschavingsbegrip, maar deelde
uiteraardd niet zijn visie op de positieve rol die het protestantisme gespeeld zou
hebben.. In plaats daarvan benadrukte Balmes de invloed van het katholicisme op
dee groei van beschaving. Daarbij werd een brede definitie gehanteerd. Nuyens
zouu haar overnemen in zijn beschavingsgeschiedenis van Europa. Volgens Nuyenss omvatte de beschaving de zeden, gewoonten en het volksleven'" en, in engere
zin,, "de verstandelijke ontwikkeling van het menschelijk geslacht op het gebied
derr kunsten en wetenschappen, inzonderheid op het gebied der fraaije letteren."19
Dezee definitie verschilt niet zoveel van die van hedendaagse cultuurhistorici die
ookk naast elkaar een beperkte intellectuele en artistieke definitie én een brede antropologischee definitie hanteren. Aan deze min of meer neutrale omschrijving van
beschavingg werd, door Guizot én door Balmes en in navolging van hen ook door
Nuyens,, een normatief element toegevoegd: de vooruitgangsgedachte. De Bonald
hadd de beschaving al omschreven als "de volmaking van de wetten, zoowel van het
huishoudelijkee als het openbare leven." Nuyens nam deze definitie van hem over.
Voorr de katholieke apologeten was het de godsdienst die daarbij als onmisbare
144 W.J.F. Nuyens, 'De invloed der philosophic van de XVIIIde eeuw op Nederland, in: Onze Wachter (1879)
deell 2, 179-214. Meer algemeen over de verderfelijke invloed van het achttiende-eeuwse rationalisme ?ie N u y ens,, De geest der eeuiv en de geest der waarheid, 14.
155 Nuyens, De geest der eeuiv, 34
166 Idem, 13.
177 Nuyens, Het katholicismus, deel 2, 448.
188 Nuyens, Het katholicismus, deel 1, 4.
199 Idem, 167.
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normgeverr fungeerde. Godsdienst is de mens "als een heilige lichtstraal van boven
geschonken,, welke niet alleen zijn verstand verlicht, zijn hart verwarmt en zijne
driftenn zuivert, maar hem ook de middelen aan de hand geeft, om zijn maatschappelijkk bestaan zoo gelukkig mogelijk te maken." Uit de geschiedenis zou blijken
datt "naarmate de geest des Evangelies dieper bij hen [de volken] is doorgedrongen,, zij ook een hoogeren trap van volkomenheid bereiken."20 Deze manier van
redenerenn greep terug op de Franse dichter-filosoof Pierre-Simon Ballanche
(1776-1847),, die in zijn Du sentiment considéré dans ses rapports avec la littératurere et les arts, uit 1797, had gesteld dat de Europese beschaving volledig te danken
wass aan het steeds verder doordringen van de christelijke religie in Europa.21 Europaa was, met andere woorden, pas door de christelijke religie geciviliseerd. Volgenss Ballanche stond het christendom voor beschaving en tolerantie. Hij stelde
zelfss dat de waarheid van het christendom te herkennen was aan de vruchten die
hett heeft voortgebracht.22 Dat wil zeggen dat de ware christelijke godsdienst viel
aff te lezen aan de graad van (morele én economische) ontwikkeling van een natie.
Ballanchee zou daarmee de katholieke apologeten een wapen in handen geven. In
allerleii apologetische geschriften werd voortaan de welvaart van katholieke en
protestantsee naties onderling met elkaar vergeleken om daarmee aan te tonen welkee godsdienst de ware was. Ook Nuyens zou, in het tweede deel van zijn beschavingsgeschiedenis,, uitvoerig dergelijke vergelijkingen maken.
Terwijll tegenwoordig meestal gekozen wordt voor een pluralistisch cultuur- en
beschavingsbegripp valt op dat de christelijke beschavingsexegeten altijd over beschavingg in het enkelvoud spreken, in de zin van de christelijke Europese beschaving.. Het is bekend dat de pluralisering en objectivering van de concepten cultuur
enn beschaving pas aarzelend begint vanaf ongeveer 1850.23 Oorspronkelijk werd
beschavingg afgezet tegen wildheid en barbaarsheid; als iets algemeen nastrevenswaardig,, dat enige verwantschap heeft met de beschaving die individuele personen
kunnenn bezitten. De gedachte is dat een natie of individu beschaafd is, als hij voldoett aan een reeks van morele kwalificaties, waarmee vooral het besef van de
tegenstellingg tussen goed en kwaad bedoeld wordt. Beschaving was geen neutraal
beschrijvendd begrip, dat bijvoorbeeld naar de (ontwikkeling van) bepaalde gewoontenn en gebruiken in een bepaalde cultuur verwijst, het was een streven naar
zedelijkee volmaaktheid dat overal in Europa nagestreefd werd. In die zin was beschavenn een soort van volwassen worden. Op deze wijze schreef men ook beschavingsgeschiedenis:: de geschiedenis ontwikkelde zich, parallel lopend met de toenemendee invloed van het christendom, naar een steeds hoger peil van 'beschaving'.. 'Beschaven' was dan te vergelijken met 'opvoeden', een term die vanaf de jarenn veertig steeds meer in zwang kwam.
Illustratieff is de beschavingsgeschiedenis die de Leidse theoloog W. A. van Hengell (1779-1871) schreef, de vierdelige Geschiedenis der zedelijke en godsdienstige
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Nuyens, Het katbolicismus, deel 1, 5-6.
Reardon, Liberalism and tradition, 54.
Gadille, 'Le concept de civilisation chrétienne dans la pensee romantique', 186.
Fisch, 'Zivilisation, Kultur', 747.
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beschavingbeschaving van het hedendaagsche Europa (Amsterdam/Zaltbommel 1831-18
Nuyenss noemt het werk van deze protestantse geschiedschrijver meerdere malen
inn zijn eigen beschavingsgeschiedenis, daarbij uiteraard de verschillen in interpretatiee benadrukkend. Van Hengel beschreef de geschiedenis van de Europese beschavingg in termen van een volwassenwordingproces, parallel lopend met de
doordringingg van de christelijke godsdienst in het maatschappelijk leven.24 Europaa was voor hem, juist vanwege het christendom, hèt werelddeel waar de beschavingg zijn thuis vond. Het volwassenwordingproces verliep voor Van Hengel via
dee fasen van de kindsheid (de periode vanaf de val van het westerse Romeinse keizerrijk)) en de jongelingschap (een fase die intrad met de kruistochten). De volwassenheidd wordt bereikt door middel van de hervorming, als hoogste zedelijke
vormm van het christendom. Zijn verhaal is op dat moment afgerond: het doel is bereikt. .
Dee katholieke apologeten dachten hier anders over. Zij stemden in met de belangrijkee beschavende rol van het middeleeuwse katholicisme. Maar zij konden
niett geloven dat deze rol na de Middeleeuwen was uitgespeeld. De katholieke kerk
wass vanaf de vroege Middeleeuwen de belangrijkste opvoeder van Europa geweest.. Zoals Nuyens het formuleerde, "de beschaveresse van Europa en de opvoedsterr der volken".25 De Katholieke Kerk was daarmee, heel letterlijk, "de moederr der beschaving".26
Volgenss Balmes had het christendom de heidense wereld bekeerd en verlost uit
eenn periode van barbarij.27 Eén van de grote verdiensten van het christendom was
bijvoorbeeldd de afschaffing van de slavernij. Balmes gaat er in zijn boek uitvoerig
opp in. Maar de invloed van het christendom was breder dan dat. Balmes noemt bijvoorbeeldd de weldadige invloed van het christendom op het familieleven, de
introductiee van de monogamie, de waardigheid van de vrouw, het publieke geweten,, de zachtheid van de zeden en de tolerantie. In verband met de kwestie van de
tolerantiee wijdde Balmes enkele hoofdstukken aan het hete hangijzer van de
Spaansee inquisitie. Hij kon de tegenwerping van de protestantse apologeten al horen:: als het katholicisme werkelijk zo tolerant was, hoe zat het dan met de geschiedeniss van de meest beruchte katholieke instelling aller tijden, die voor nietkatholiekenn stond voor het meest onverdraagzame en onderdrukkende wat de katholiekee kerk te bieden had? Juist in die tijd begonnen ook in Spanje de eerste kritischee studies over de Spaanse inquisitie te verschijnen, zoals bijvoorbeeld Juan
Antonioo Llorente's Historia critica de la inquisición espanola, dat oorspronkelijk
inn het Frans verscheen maar in 1832 in het Spaans werd vertaald. Hoe gevoelig de
244 Latere kerkgeschiedschrijvers zien om deze reden in Van Hengel meer een "exegeet" dan een historicus.
Christiaann Sepp, Bibliotheek van Nederlandscbe kerkgeschiedschrijvers.
Opgave van hetgeen Nederlanders
overover de geschiedenis der christelijke kerk geschreven hebben (Leiden 1886) 15.
255 Nuyens, Het Katholiasmus, deel 2, 1.
266 Alessio Besi, Het katholicismus en de beschaving ('s-Hertogenbosch 1871) deel I, 6.
277 Meer in het algemeen over de tegenstelling barbarij en civilisatie zie Pierre Michel, 'Barbarie, Civilisation,
Vandalisme',, in: Rolf Reichardt e.a. (redactie), Handbucb politiscb-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 168018201820 (München 1988) Heft 8, 7-50, over de ontwikkeling van het christelijk civilisatiebegrip aldaar met name
44-49.. Zie O Q k P.B.M. Blaas, 'De verjongde barbaren. Enkele historische ficties van de Romantiek', in: P.B.M.
Blaas,, De burgerlijke eeuw. Over eeuwwenden, liberale burgerij en geschiedschrijving (Hilversum 2000) 6 1 73. .
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kwestiee was blijkt nog uit de eerste druk van de Nederlandse Katholieke encyclopaedic,paedic, uit 1936, waarin dit boek van de geëxcommuniceerde voormalige priesterinquisiteurr gekarakteriseerd wordt als "sterk partijdig en éénzijdig, zelfs volgens
Protestantsee geleerden".28 Balmes verklaarde de oprichting van de Spaanse inquisitiee uit de speciale omstandigheden van het Spaanse schiereiland: het was eerst gerichtt tegen de Manichese ketters en later tegen de joden en de Moren. De achtergrondd van de strengheid was volgens Balmes het reële gevaar dat de joden een verbondd sloten met de Moren, om zo de katholieke koningen te verdrijven.2'' Spanje
verkeerdee nu eenmaal in een dodelijke oorlogsstrijd met de Moren. Verder draaidee Balmes het verwijt om: Luther was bijvoorbeeld niet minder onverdraagzaam
geweestt ten opzichte van de joden. Het is een bekend mechanisme: de tegenstanderr van hetzelfde beschuldigen als waarvan jijzelf beschuldigd wordt. Ook in de
tijdd van de Filips II was de inquisitie weer een antwoord op reële gevaren: er dreigdee immers een burgeroorlog, die Spanje uiteen had kunnen doen vallen. Filips was
geenn tiran, zoals hij vaak door protestanten wordt beschreven, maar een gelovig
menss die er alles aan deed zijn land te beschermen. Misschien zijn er soms ongelukkigee excessen gepleegd in naam van het katholicisme. Maar deze excessen moetenn verklaard worden uit de moeilijke tijden die de achtergrond ervan vormden.
Overr het geheel genomen was het katholicisme weldadig voor de beschaving van
elkk land. En de christelijke beschaving was bereikt lang voordat het protestantismee zijn intrede deed. Het protestantisme had dus niets meer toe te voegen,
brachtt alleen maar schade doordat het tweedracht zaaide.
Inn zijn Het katbolicismus, in betrekking tot de beschaving van Europa ging
Nuyenss op een vergelijkbare manier te werk. De opbouw en structuur van zijn
werkk doen erg denken aan die van Balmes. Het eerste deel van Nuyens' werk heeft
alss onderwerp hoe in Europa de zedelijke en maatschappelijke beschaving zich
heeftt ontwikkeld dankzij de positieve invloed van het christendom (deel 1, 1-187).
Inn dat eerste deel baseerde Nuyens zich bijna uitsluitend op Balmes. In de woordenn van Nuyens: "Wij zullen ons meermalen op dezen voortreffelijken schrijver
beroepen,, en soms hem van verre volgen. De stof, waarover wij handelen, brengt
zulkss mede."30 Volgens Nuyens schonk de christelijke godsdienst het vermolmde
heidensee Romeinse Rijk en de nog ruwe en barbaarse Germanen een nieuwe beschaving.. Net als Van Hengel zag Nuyens een rechtstreeks verband tussen godsdienst,, zedenleer en beschaving: zonder godsdienst geen zedenleer en zonder zedenleerr geen beschaving.3' Ongodsdienstigheid leidt bij Nuyens vrijwel automatischh tot zedeloosheid en losbandigheid en daarmee tot de ondergang van een beschaving.. Het Romeinse Rijk was daarvan een voorbeeld, maar ook het achttiende-eeuwsee Frankrijk. Nuyens ziet daarbij de maatschappij als een gebouw waarvann het gezin de grondslag vormt. In het gezin worden de beginselen aangeleerd
diee later in de maatschappij kunnen worden toegepast. Zedeloosheid in het gezin

288
299
300
311

Zie het lemma 'Llorente', in: De katholieke encyclopaedic (Amsterdam 1936) deel 16, 534.
Balmès, Le protestantisme compare avec Ie catholicisme, deel I, 284.
Nuyens, Het katholiasmus, in betrekking met de beschaving van Europa, deel 1, 87, noot 3.
Nuyens, Het katbolicismus, deel 1, 145-146.
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leidtt tot zedeloosheid in de maatschappij.32 Nuyens lichtte er enkele specifieke
christelijkee waarden speciaal uit. Een fundamentele christelijke waarde is de gelijkheidd van alle mensen: het christendom oefende daarom een positieve invloed
uitt op de afschaffing van de slavernij, een onderwerp dat ook uitvoerig door Balmess behandeld was. Daarnaast noemt Nuyens de positieve invloed van het
christendomm op "de zachtheid der zeden" (dit is het vermijden van gewelddadigheid,, 101-122), op de liefdadigheid ten aanzien van hulpbehoevenden (122-138),
opp het publieke geweten (138-154) en op het beginsel van het gezag, dat nodig is
omm de driften en hartstochten van mensen te beteugelen (154-166). Tot slot heeft
hett christendom een weldadige invloed gehad op de beschaving in engere zin: de
kunstenn en de wetenschappen, waarbij tijdens de Middeleeuwen de kloosters een
belangrijkee rol vervulden (167-187).
Eenn verschil met Van Hengel was dat voor Nuyens de voltooiing van de geschiedeniss niet lag in de Hervorming, maar in een periode eerder, tijdens de Hoge
Middeleeuwen.. In de dertiende eeuw was het voor Nuyens af. De christelijke beschavingg had toen zijn volmaking bereikt en hij breekt dan zijn verhaal af. Over de
beschavingsgeschiedeniss viel verder niets meer te vertellen. De beschavingsgeschiedeniss was uitgemond in haar finale hoogte- en tegelijkertijd: eindpunt. De
langee mars naar de zedelijke vervolmaking was voltooid.

Hett booze werk van Roussel

Nuyens'' eerste opzet was om het hier bij te laten. Zijn aanvankelijke werktitel was
dann ook: Beschouwingen over den invloed van het Katholicisme op de ontwikkelingling der Europesche beschaving. Dit, wat later slechts het eerste deel van het totalee werk zou blijken, stuurde Nuyens ter beoordeling aan de bisschop van Haarlem
Mgr.. F.J. van Vree.33 Deze schreef hem er "eene in vele opzigten goed geslaagde pogingg [in] te zien om den onberekenbaren invloed van het Katholicisme, maar al te
veell miskend, in een helder licht te plaatsen."34 Toch zou hij het werk enige tijd ophouden,, omdat juist op dat moment een vertaling verscheen van het werk van een
zekeree Napoléon Roussel: De katholieke en protestantsche natiën onderling vergelekengeleken uit het drieledig oogpunt van welvaren, verlichting en zedelijkheid (Gro
ningenn 1856). Balmes' werk had in Frankrijk heel wat gerucht gemaakt. Heel wat
protestantenn klommen woedend in de pen. De Franse predikant Napoléon Roussell (1805-1875) was één van hen. De Groningse theoloog P. Hofstede de Groot
schreeff bij de Nederlandse vertaling een lovend voorwoord. Het boek werd juichendd binnengehaald door de protestantse Nederlandse pers.35 "Feiten en cijfers
322 Idem, 58.
333 Van Vree bevestigt de ontvangst van het manuscript in een brief aan Nuyens gedateerd 2 januari 1855. Archieff Nuyens, inv.nr. Q 20.
344 Brief van Van Vree aan Nuyens, mei 1855. Archief Nuyens, inv. nr. Q 20.
355 In Waarheid in liefde, een godgeleerd tijdschrift, voor beschaafde christenen (1854) 928-939 vestigde Hofstedee de Groot de aandacht op de Franse uitgave door middel van uitvoerige citaten. Het was toen al duidelijk,
medee dankzij de inzet van Hofstede de G r o o t zelf, dat een Nederlandse vertaling zou volgen. Voor een besprekingg van de Nederlandse vertaling zie Waarheid in liefde (1856) 195-200 en verder De recensent, algemeen
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spreken.. Laat ze wederleggen wie 't kan" was het oordeel van de Kerkelijke courant,rant, die daar nog aan toevoegde "Wij mogten dit boek gaarne zien in veler handen,, maar vooral in die der zoogenoemd verdraagzamen in den lande."3''
Opp aandringen van Van Vree werkte Nuyens zijn beschavingsgeschiedenis van
Europaa om tot een polemisch geschrift tegen Roussel. Zijn beschavingsgeschiedeniss zou daardoor een heel ander karakter krijgen. Roussel had zijn kritiek op Balmess namelijk op een speciale manier uitgewerkt. In één van zijn concluderende
hoofdstukkenn schreef Roussel dat het hem lastig was om Balmes te weerleggen:
"Balmèss behandelt (...) de vraag der beginselen; hij gaat zoo ver, zoo hoog in zijne
metaphysica,, dat wij hem uit gezigt verloren hebben."37 Roussel beperkte zich lieverr tot de feiten: als het katholicisme werkelijk zo weldadig was voor de beschavingg dan zou dit ook moeten blijken uit de cijfers. Aan de vruchten herkent men
dee boom. Roussel vergeleek de katholieke naties met de protestantse aan de hand
vann cijfers over de gemiddelde criminaliteit, het aantal echtscheidingen, de stand
vann zaken van het onderwijs en natuurlijk de welvaart. Steeds weer was zijn conclusiee dat de protestantse naties er wat al deze zaken betreft beter voorstonden
dann de katholieke naties. Naar zijn mening lag de oorzaak hiervan in het geloof:
hett protestantisme bevorderde de beschaving, het katholicisme hield mensen in
onwetendheidd en achterlijkheid.
Roussell schreef dus een heel ander werk dan Balmes. Hij kon ook niet veel anders.. De katholieken hadden als voordeel dat zij konden putten uit een rijke
middeleeuwsee beschaving, toen er van protestantisme nog geen sprake was. In de
woordenn van Roussel: "Balmès [vindt] er genoegen in het Katholicismus oud te
doenn zijn om het eerwaardig te maken, hij houdt altijd gaarne het Protestantismus
inn de wieg om het de misslagen zijner kindschheid te verwijten." Bij een beschavingsgeschiedeniss trok het katholicisme altijd aan het langste eind, alleen al vanwegee de grotere ouderdom van het katholicisme. Roussel zocht daarom naar een
anderr middel om Balmes te bestrijden, en hij vond dit in het heden, in de statistiek.
"Niett bij zijne geboorte kan men den mensch beoordeelen, dit doet men als hij tot
dee jaren van vollen waschdom gekomen is; neem dus het Katholicismus van heden,, het Protestantismus van heden en spreek dan uw oordeel uit."JS Beschavingsgeschiedeniss werd zo een vorm van apologetiek, met als belangrijkste inzet het
aantonenn van de hogere zedelijkheid van de eigen denominatie. Protestantse apologetenn beweerden dat het katholicisme een negatieve invloed op staten en volken
zouu hebben en het protestantisme een positieve. "Daar heerscht armoede, duisternis,, ondeugd. Maar hier is welvaart, volksverlichting, zedelijkheid"." Protestant-

lettcrlievendlettcrlievend maandschrift (1856) tweede stuk, 132-135 (een bespreking door Alb. van Toorenenbcrgen), De
kerkelijkekerkelijke courant. Weekblad voor de Nederlandsche Hervormde Kerk 22 maart 1856, Vaderlandsche letteroefeningenoefeningen voor 1856, eerste stuk, 405-413, De tijdspiegel (1856) eerste deel, 401-412. Een zeer kritische besprekingg verscheen in de Algemeene Korist- en letterbode (1856) 133-134. Nuyens noemt zelf de meeste van
dezee besprekingen.
366 Kerkelijke courant 22 maart 1856.
377 Roussel, De katholieke en protestantsche natiën vergeleken, deel II, 315.
388 Roussel, De katholieke en protestantsche natiën vergeleken, deel 11,316.
399 P. Hofstede de Groot in de voorrede van Roussel, De katholieke en protestantsche natiën onderling vergeleken. geleken.
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see en katholieke auteurs legden een verband tussen de godsdienst van een natie en
haarr welvaart, zedelijkheid en verlichting. Zoals Nuyens het formuleerde: 'het
goedee is een gevolg van het ware'.40 De apologetiek had daarbij niet in de eerste
plaatss de bedoeling de tegenstander te overtuigen van het eigen gelijk, maar had
veelmeerr een functie voor de eigen achterban. Apologetiek vervulde een onmisbaree rol in de creatie van een katholieke, c.q. protestantse identiteit met, daarmee
verbonden,, een zekere mate van zelfrespect.
Evenalss in Frankrijk41 ontlokte Roussel ook in Nederland heftige verontwaardigingg bij de katholieken. Op uitnodiging van de vereniging Regt voor allen schreef
Nuyenss een vlugschrift met als titel Iets over bet veelbesproken werk van Napoleonleon Roussel, er waren toen reeds twee afleveringen van Het katholicismus verschenen.422 De uitnodiging van het bestuur van de Vereniging Regt voor allen verliepp via Thijm, die eigenlijk niet zo gelukkig was met deze wijze van apologie bedrijven,, maar zijn persoonlijk oordeel even opzij moest zetten: "Uw verdienstelijkk werk het Katholicismus, in betrekking met de beschaving van Europa is van te
grootenn omvang om in zoo vele handen te komen als voor de bestrijding van Napoleonn Roussel nuttig is."43 Dat was de reden waarom Van Vree aan Nuyens
schreef:: "Nog maar vijf of zes dagen geleden is de vertaling van het werk van
Roussell mij bezorgd, en ik moest, in uw belang als auteur en in het belang der goedee zaak, uw Voortwerken tot nu toe tegenhouden. Nu is de verschijning van uw
werkk beter, veel sterker dan te voren, gemotiveerd, als tegenover een aanval staande,, nu zal uw werk niet alleen in de schatting van het publiek, maar ook aparte rei,
veell interessanter worden (...) uw werk behoort niet te verschijnen zonder dat
daarinn van Roussel gesproken wordt."
Voorr protestanten was het aardig om te lezen dat in katholieke gebieden gemiddeldd meer misdaden en zelfmoorden gepleegd worden en meer onwettige geboortenn voorkomen dan in protestantse gebieden. Katholieken wilden graag het
omgekeerdee horen. Dat wil niet zeggen dat alle katholieken weg liepen met deze
vormm van apologie. Thijm zelf had, zoals hierboven kort aangestipt, forse kritiek,
diee hij ook schriftelijk aan Nuyens liet weten. Görris gaat uitvoerig in op de briefwisselingg tussen Nuyens, Van Vree en Thijm,44 maar dit aspect heeft hij gemaks-

400 Napoléon Roussel, De katholieke en protestantsche natiën onderling vergeleken mt het drieledig oogpunt
vanvan iL-elvaren, verlichting en zedelijkheid 2 delen (Groningen 1856), aldaar deel 1, 1. In de woorden van N u y ens,, Het katholicismus, deel 2, 6: "Zoo stelt men Katholicismus en Protestantismus tegenover elkander en
roeptt dan uit: 'Aanschouwt hunne vruchten! Gij zult ze kennen uit hunne werken.' " Over de geschiedenis van
dee apologetiek, en over N u y e n s ' en Roussels specifieke vorm van apologetiek bedrijven zie Karl Werner, Geschichteschichte der apologettschen und polemisch en Literatur der christlichen Theologte. Fünfter Band: Geschichte der
neuzeitlichenneuzeitlichen christlich-kirchlichen Apologetik (Schaffhausen 1867) m.n. 201-202 en O t t o Zöckler, Gesch
derder Apologie des Christentums (Gütersloh 1907). Meer in het algemeen over de geschiedenis van de theologie
inn de negentiende eeuw zie: Edgar Hocedez, Histoire de la théologie au XlXe siècle drie delen (Brussel/Parijs
1949-1952).. Meer in het algemeen over de geschiedenis van de apologetiek zie nog: Avery Dulles, A history of
apologeticsapologetics (Londen/New York 1971).
411 Kerkelijke courant 22 maart 1856. In deze bespreking wordt tevens verwezen naar afkeurende reacties in
hett "anders zoo hoogst l i b e r a l e " / ° ^ n W des débats.
422 Volgens De katholiek 30 (1856) deel II, 117, heeft Nuyens ook in De Tijd en in de N.H. Courant over
Roussell geschreven.
433 Brief van Thijm aan Nuyens, 13 februari 1857. Archief Nuyens, inv.nr. Q 14.
444 G.C.W. Görris, Dr. W.j'f. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd ('s-Gravenhagc z.j.) 52-53.
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halvee uit zijn geschiedverhaal verbannen. Görris presenteert het als een episode
uitt de heroïsche emancipatiestrijd van de negentiende-eeuwse Nederlandse katholieken,, die schouder aan schouder met elkaar optrokken tegen een gemeenschappelijkee vijand. In werkelijkheid was er regelmatig sprake van onenigheid en
meningsverschil,, soms zelfs van frictie en irritatie. Zo ook rondom de verschijning
vann Nuyens' Het katbolicismus, waarbij de opvattingen van Van Vree, Thijm en
Nuyenss bepaald uiteen liepen. Thijm was namelijk niet bijzonder ingenomen met
Nuyens'' herziene plan. Thijm diende Nuyens in verband daarmee in vergelijking
mett Van Vree van geheel tegengesteld advies. Thijms advies was: "In uw plaats
druktee ik eerst het gereed liggend historisch werk af. (...) Ik zou later de polemiek
tegenn Roussel opvatten."45 De diepere reden was dat Thijm geen liefhebber was
vann polemieken zoals Roussel die voerde en zoals Nuyens die wilde gaan voeren.
"Ikk wensch de waarheid en aannemelijkheid van het heerlijk en heilig stelsel van ideeën en
menschen,, die men Katholieke Kerk noemt, niet in het minst afhankelijk te stellen van de
altijdd zeer onjuiste en zeer onvolledige tabellen der menschelijke wetenschap. Ik zou buitendienn niet met een vooraf bepaalde uitkomst de vertooning van een onderzoek willen
opzetten,, welks bearbeiding mij beschamen zou, en welks slotsom ik een zeer nietig gewinn zou rekenen."
Thijmm slaat hier de spijker op zijn kop. Het zijn precies de argumenten die wij ook
gebruikenn en die voor ons de negentiende-eeuwse polemiek zo gedateerd maken.
Thijmm was ruimdenkend genoeg om ook protestanten het volle pond te geven als
hett ging om de vooruitgang van de Europese beschaving.46
Inn mei 1855 (een viertal maanden nadat Nuyens het oorspronkelijke manuscript
hadd opgestuurd) ontving Nuyens een vriendelijke brief van Van Vree waarin deze
schreeff dat hij het boek aan een beoordelaar had laten lezen, die met een elftal detailkritiekpuntenn was gekomen, met name op het terrein van de theologie. Van
Vreee schreef ze over in zijn brief aan Nuyens. Hij raadde Nuyens aan om "bij de
verderee bearbeiding met een of andere geestelijke te rade te gaan, die lust en bekwaamheidd heeft, om het door Uw Ed. afgewerkte na te zien, ten einde eenige
misstellingenn die er mogten zijn ingeslopen, of nog mogten voorkomen te verbeteren".. Theologisch getinte pennenvruchten van leken werden door de clerus met
enigg wantrouwen bekeken. Voor hij zijn goedkeuring kon verlenen wilde Van
Vreee ook de herziene versie nog zien. De verlangde wijzigingen heeft Nuyens
waarschijnlijkk snel aangebracht, waarna hij het herziene manuscript kon opsturen
aann de bisschop.47 Om het werk snel te kunnen verrichten raadde Van Vree aan
455 Thijm aan Nuyens, 27 februari 1856. Archief Nuyens, inv.nr. Q 14.
466 Het kostte Thijm later overigens de grootste moeite om zich ertoe te zetten Nuyens' boek te lezen. N u y enss zelf wilde graag Thijms oordeel horen, maar nog eind 1858 moet Thijm erkennen dat hij Het katbolicismus
nogg niet heeft kunnen lezen. Brief van Thijm aan Nuyens, 2 oktober 1858. Archief Nuvens, inv.nr. Q 14.
477 Het wachten op een antwoord viel Nuyens lang, zo lang dat hij meende een herinneringsbrief te moeten
verzenden,, die de bisschop in het verkeerde keelgat schoot. Deze brief is helaas niet bewaard gebleven (De
brieff berust in ieder geval niet in het archief van het bisdom Haarlem, tegenwoordig berustend in Het Rijksarchieff Noord-Holland), wèl het antwoord van Van Vree, waaruit Görris uitvoerig citeert, maar uitgerekend
niett de passage waaruit Van Vree's irritatie blijkt: "Uwen laatschten brief heb ik niet willen lezen. Mij dacht
daarr zou ligt een of ander in gevonden worden, dat gij nu wenschen zoudt maar niet geschreven te hebben,"
Brieff van Van Vree aan Nuyens, 19 februari 1856. Archief Nuvens, inv.nr. Q 20 Nuvens' epistel was blijkbaar
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contactt op te nemen met "uwe litteraire vrienden van Amsterdam" om het een en
anderr na te zoeken wat niet snel door één mens geschieden kan. Eén van die Amsterdamsee literaire vrienden was uiteraard Thijm, bij wie Nuyens om informatie48
enn enkele boeken aanklopte.
Datt Het katholicismus in eerste instantie niet als weerlegging van Roussel opgezett was blijkt al uit het werk zelf. Tot bladzijde 305 van deel 2 wordt Roussel alleenn vermeld in de voorrede en in enkele (later toegevoegde?) noten. Pas vanaf de
tweedee afdeling van deel 2 begint Nuyens' polemiek tegen Roussel.
Maarr voordat Nuyens aan Roussel toekwam had hij eerst nog af te rekenen met
eenn ander vooroordeel. In de eerste afdeling van deel 2 begon Nuyens met een behandelingg van de kwestie van verdraagzaamheid en vrijheid. Protestantse auteurs
verwetenn de katholieke kerk onverdraagzaamheid en despotisme, terwijl het protestantismee zou staan voor verdraagzaamheid en vrijheid. Dit deel gaat over de periodee van de zestiende en zeventiende eeuw, over het tijdvak van de godsdienstoorlogen.. Nuyens onderzoekt in verschillende landen welke groepering het meest
vrijheidslievendd en verdraagzaam was, onderling en tegenover de andere gezindte.. Voor deze afdeling nam Nuyens een tweedelig boek van de protestantse predikantt en hoogleraar B. ter Haar als uitgangspunt: De geschiedenis der kerkhervormingming in tafereelen. Een leesboek ter bevestiging der protestanten in hun christelijk
ge/oo/(Amsterdamm 1846). In polemische zin uiteraard: Nuyens' opvattingen stondenn diametraal tegenover die van Ter Haar.
Inn de tweede afdeling van deel 2 kwam Nuyens eindelijk uit bij het werk van
Roussel.. Roussel had de vruchten van het protestantisme en het katholicisme op
tweee verschillende manieren tegenover elkaar gezet. In het eerste deel van zijn
tweedeligee boekwerk vergeleek hij per hoofdstuk steeds een protestants met een
katholiekk land, in ongeveer dezelfde omstandigheden. Zo vergeleek hij bijvoorbeeldd het katholieke Ierland met het protestantse Schotland en het katholieke
Oostenrijkk met het protestantse Pruisen. In het tweede deel trok hij vergelijkingenn in de tijd, waarbij hij constateerde dat sinds de zestiende eeuw de welvaart van
landenn als Spanje en Italië sterk was afgenomen in die periode, en dat bijvoorbeeld
Engelandd juist steeds welvarender was geworden. Het verschil in godsdienst zou
daarvann de oorzaak zijn.
Evenalss Roussel maakte Nuyens een vergelijking tussen protestantse en katholiekee naties op het gebied van zedelijkheid, verlichting en beschaving. Hij behandeldee achtereenvolgens Italië (317-344), Spanje (344-370), Engeland (370-406),
Ierlandd (407-422), Frankrijk (422-458), Duitsland (458-469), Zwitserland, België,
Nederlandd en Amerika (in één hoofdstuk, 422-458). Probleem is natuurlijk hoe
eenn voorbeeld geweest van de tactloosheid waarmee hij soms kon reageren als hij vond dat hem onrecht was
aangedaan.. Maar ook Van Vree had geen makkelijk karakter. Volgens Rogier was in zijn optreden "doorlopend
ietss vinnigs en soms zelfs iets nijdasserigs". L.J. Rogier en N . de Rooy, In vrijheid herboren: Katholiek Nederlandland 1853-1953 ('s-Gravenhage 1953) 229. Meer in het algemeen is het conflict illustratief voor de moeizame
verhoudingg tussen clerus en leken. De geestelijkheid voelde zich in intellectueel opzicht ver boven het gewonee voetvolk verheven. Een botsing was onvermijdelijk. Zeker een bisschop liet zich niet de wet voorschrijven
doorr een eenvoudige leek als Nuyens.
488 Vergelijk een brief van Thijm aan Nuyens, 8 december 1856, Archief Nuyens, inv. nr. Q 14, waarin Thijm
memoreertt dat hij enige vragen van statistische aard heeft voorgelegd aan diens vriend Reichensperger.
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verlichtingg en beschaving gemeten kunnen worden en vervolgens of er verbanden
tee leggen zijn met de heersende godsdienst. Nuyens laat zich hierover genuanceerdd uit, hij beweert zelfs geen voorstander te zijn van dergelijke vergelijkingen
mett behulp van statistieken.49 Mogelijk had hij daarbij Thijms kritiek in gedachte.
Dee "schoonste vruchten der godsdienst" blijven volgens hem het meest verborgen.. Alleen uiterlijkheden kunnen gemeten worden zoals het aantal onwettige geboorten,, het aantal misdaden en zelfmoorden, de scholingsgraad en dergelijke. Of
err een verband is met de heersende godsdienst is vaak onduidelijk. Zowel het protestantismee als het katholicisme hechten geloof aan de goddelijke wetten van het
evangelie:: individuele misdaden van protestanten of katholieken kunnen daarom
volgenss Nuyens niet aan het kerkgenootschap worden toegeschreven.50 Misdadigerss treft men aan onder zowel protestanten als katholieken.
Behalvee statistische bronnen, zoals bijvoorbeeld J.H. Schnitzler, Statistique généralenérale de la France, worden in de polemiek ook andere bronnen gebruikt, zoals
bijvoorbeeldd reisverslagen. Meestal gebruikt Nuyens dezelfde bronnen als Roussel.. Hij wilde aantonen dat Roussel de bronnen regelmatig uit zijn verband citeert,
enn daardoor een onjuiste voorstelling van zaken gaf. De criticus van De Algemeenene Konst- en Letterbode had er al op gewezen dat statistieken op allerhande manierenn gemanipuleerd en misbruikt kunnen worden.51
Inn de interpretatie van gegevens lopen Nuyens en Roussel ver uiteen. Ze zijn het
err bijvoorbeeld over eens dat Ierland er slecht voorstaat, maar waardoor is dit veroorzaakt?? Volgens Roussel door het katholieke karakter van dit land, volgens
Nuyenss door de eeuwenlange Engelse protestantse onderdrukking. Frankrijk,
eenn welvarende en beschaafde natie, is een ander voorbeeld. Waardoor is haar rijkdomm veroorzaakt? Door haar katholieke karakter volgens Nuyens, door haar gallicanismee in plaats van ultramontanisme volgens Roussel.
Nuyens'' conclusie is dat het katholicisme door Roussel te donker is afgeschilderdd en het protestantisme te helder.52 Dat hij zelf in de omgekeerde fout vervalt,
behoeftt geen betoog. Maar wat bewijst het allemaal? Nuyens constateerde zelf al
datt de polemiek niets aantoont over de waarheid van het katholicisme of het protestantisme.. Nuyens' bedoeling was alleen het negatieve beeld dat Roussel van het
katholicismee geschetst had, enigszins te relativeren en corrigeren. En in die opzet
lijktt hij, in ieder geval tegenover zijn eigen achterban, wel geslaagd te zijn. Rousselss boek hangt volgens Nuyens aan elkaar van schandelijke laster en onbeschaamdee verminking.53 Katholieke Nederlanders waren niet minder dan hun
protestantsee broeders, het was daarom nodig zich teweer te stellen tegen de lasterpraatt uit protestantse hoek. Zijn werk had een therapeutische functie voor het
zelfrespectt der katholieken.

499 Nuyens, Het katbolicismus, deel 2, 458.
500 Idem, 458-459.
511 De Algemeens Konst- en Letterbode (1856) 133-134, laat zich zeer kritisch uit over de becijferingen van
Roussel. .
522 Nuyens, Het katholicismus, deel 2, 469.
533 Idem, III.
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Invloed d

Dee invloed van Nuyens' boek op zijn medekatholieken is ondertussen moeilijk te
meten.. Het schijnt relatief veel gelezen te zijn. In De katholiek werd het tot driemaall toe "met allen nadruk" aanbevolen, als gefundeerde weerlegging van protestantsee aantijgingen.54 Görris meldt dat de oplage van het boek ongeveer 500
exemplarenn geweest zal zijn, wat hij een waar succes voor de jonge historicus
noemt.555 Er was zelfs sprake van buitenlandse belangstelling56 en de mogelijkheid
vann een Franse vertaling werd geopperd.57 Wanneer we de lijst van intekenaren nagaan,, en het aantal door hen bestelde boeken, dan komen we uit op een aantal van
582.. De oplage, en ook de verkoop, zal dus wel hoger zijn geweest. De verkoopprijss van de twee dikke delen was ƒ7,-. De lijst van intekenaren geeft enig inzicht
inn het lezerspubliek. De lijst telt 396 intekenaren (boekhandels bestelden over het
algemeenn meer dan één boek). De omvangrijkste categorie intekenaars blijkt afkomstigg te zijn uit kerkelijke hoek:58 145 intekenaren (=36,6%) waaronder 6 bisschoppen,, 81 pastoors, 30 kapelaans en 10 priesters. Het aantal boekhandels,
bibliothekenn en leesgezelschappen is 106 (=26,76% van het totaal aantal intekenaren)) die tezamen 251 exemplaren bestelden. Nuyens eigen beroepsgroep was vertegenwoordigdd met 11 intekenaren (inclusief verloskundigen en apothekers).
Wanneerr we naar de verdeling per provincie kijken dan blijken Noord- en ZuidHollandd koploper met ieder 158 bestelde exemplaren. O p afstand volgen Brabant
(744 exemplaren) en Utrecht (52 exemplaren).59 Het zijn de provincies met de grootstee (katholieke) bevolkingsconcentraties.60 In West-Friesland had Nuyens zijn
thuisbasiss en kende hij een aantal mensen persoonlijk: via zijn werk als arts maar
ookk door zijn groeiende status als katholieke intellectuele voorman.
Alss we de lijst van intekenaren als uitgangspunt nemen werd Het katholicismus
duss vooral gelezen en gebruikt door de katholieke clerus, niet verbazingwekkend
gezienn het onderwerp en de geringe geletterdheid van het katholieke volksdeel.
Ongetwijfeldd zal de clerus ammunitie aan het boek hebben ontleend voor zijn
preken,, waardoor indirect de verspreiding nog groter geweest zal zijn. Op de seminariess werd het boek wel gebruikt in het onderwijs, al moest Nuyens daar soms
well voor leuren. Nog in 1863 ging de latere bisschop Snickers, toen nog verbondenn aan het seminarie Hagenveld, in op een speciale aanbieding van Nuyens en
plaatstee hij een bestelling van twintig exemplaren.M
544 De katholiek 30 (1856) deel II, 115-119; 31 (1857) deel I, 373-375; 34 (1858) deel II, 180.
555 Görris, Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd, 53.
566 De katholiek 34 (1858) deel 11,180.
577 Görris, Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd, 60.
588 89 intekenaren staan vermeld zonder aanduiding.
599 De verdeling onder de overige provincies is: Gelderland (44), Zeeland (21), Friesland (16), Overijssel (12),
Limburgg (10), Groningen (8) en Drenthe (3). Steden met meer dan tien bestelde exemplaren zijn: Rotterdam
(70),, Amsterdam (61), Utrecht (30), Haarlem (30), Den Haag (27), Leiden (20), Den Bosch (15) en Tilburg (12).
600 Vergelijk de volkstelling van 1849, Hans Knippenberg & Ben de Pater, De eenwording van Nederland.
SchaalvergrotingSchaalvergroting en integratie sinds 1800 (Nijmegen 1988) 28-29. Friesland, Groningen en Drenthe
geenn omvangrijke katholieke enclaves.
611 "Wat U w voorstel betreft om voor het seminarie twintig exemplaren van uw 'Katholicisme' tegen Fl. 50
overr te nemen, dat willen wij gaarne aannemen. Ze kunnen ons zeer geschikt als prijzen dienen voor de jonge
lui."" Brief van Snickers aan Nuyens, 16 maart 1863. Archief Nuyens.
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Uitt protestantse hoek kwam nauwelijks een reactie. Nuyens apologie was weliswaarr gericht tegen protestanten maar toch vooral een preek voor eigen parochie.
Dee tijdschriften die Roussel lovend besproken hadden, besteedden geen aandacht
aann het werk van Nuyens. Onder de intekenaren van Het katholicismus bevond
zichh zegge en schrijven één hervormd predikant, Alb. van Toorenenbergen. In
18566 was hij één van de enthousiaste besprekers van Roussel geweest.62
Mett de Nuyens-Roussel controverse kwam de geschiedenis van deze vorm van
apologetiekk niet tot een einde. Het verband tussen christendom en welvaart werd
inn de rest van de negentiende eeuw nog regelmatig betwist en bediscussieerd. In
18633 bijvoorbeeld hield P. Hofstede de Groot, de enthousiaste inleider van Roussels,, De katholieke en protestantsche natiën onderling vergeleken, een toespraak
overr Het christendom de bron van volkswelvaart.hi Volgens Hofstede de Groot
hadd Nederland zijn welvaart te danken aan de Hervorming. "Toen uit de vrije
evangeliepredikingg der zestiende eeuw de vrije republiek als een wonder voor de
oogenn der verbaasde wereld was opgerezen, bloeiden hier niet alleen heldenmoed
enn staatswijsheid, maar ook nijverheid, handel, kunst en wetenschap."64 Het
christendomm van Rome zou echter een negatieve invloed op de beschaving hebben.. "Hoe Rome den geest onderdrukt, het land verarmt, de volkswelvaart vernietigt,, ziet gij in Spanje, vóór drie eeuwen zoo magtig, na zijne onderwerping aan
Romee door Philips II nu drie eeuwen lang zoo magteloos."65 Roussel had ditzelfdee voorbeeld al in meer uitgebreide vorm behandeld. Nuyens en Roussel worden
doorr Hofstede de Groot niet genoemd.
Alss in 1875 een kleine brochure van de Luikse staathuishoudkundige Emile de
Laveleyee vertaald wordt, die dezelfde strekking had als Roussels werk, reageert
Schaepmann in een stuk van 61 pagina's.6" Opmerkelijk is dat ook Schaepman Nuyenss (en Roussel) niet noemt, ondanks dat de polemiek over hetzelfde onderwerp
gaat.. Guizot en Balmes worden wèl in het voorbijgaan genoemd.67 In een ander
werkk waarbij Schaepman betrokken was, ditmaal als inleider, zou Nuyens' werk
wèll het volle pond gegeven worden. Het boek heeft de treffende apologetische titell Geschiedvervalsching. Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingengen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis door drie vrienden der
waarheid,waarheid, met een brief van Dr. H.J.A.M, Schaepman (zesde druk, Utrecht 1886,
eerstee druk 1884). Hierin wordt Het katholicismus, in betrekking met de beschavingving van Europa diverse malen aangehaald. De kwestie van de christelijke bescha622 Alb. vanToorenenbergens Roussel bespreking is afgedrukt in De recensent, algemeen letterlievend maanscbriftscbrift (1856) tweede stuk, 132-135. Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft hij N u y e n s ' boek nooit besproken. .
633 P. Hofstede de Groot, Het christendom de bron van volkswelvaart. Toespraak bij de godsdienstige herstellingstelling van Nederlands volksbestaan in November 1813 (Groningen 1864).
644 Idem, 31.
655 Idem, 14.
666 H.j.A.M. Schaepman, Godsdienst en volkswelvaart. Eene studie over katholicisme en protestantisme naar
aanleidingaanleiding van "Het Protestantisme en het Katholicisme m hun betrekking tot de vrijheid en den voorspoed der
volken"volken" door Emile de Laveleye. Met een voorbericht van A.E de Savornin Lohman en een brief van W.E.
GladstoneGladstone (Utrecht 1875), een overdruk uit Onze Wachter.
677 Idem, 38.
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vingg zou nog jaren nadien een rol blijven spelen. In 1925 nog zou het bijvoorbeeld
hett thema zijn "van den derden Nederlandschen katholiekendag". In de inleiding
vann dit verslag werd de betekenis van het onderwerp verwoord in termen die ook
Nuyenss zou hebben kunnen onderschrijven: "De bedoeling is namelijk, om te latenn zien, hoe de cultuur, die onze Nederlandsche natie bezit, gegroeid is ook onderr den invloed van het Katholicisme, m.a.w. om aan te toonen, dat het Katholicismee èn in de middeleeuwen èn ook in den lateren tijd een machtigen invloed
heeftt gehad op de beschaving van ons Nederlandsche volk, en hoe de vorming der
Nederlandschee natie een product is ook van Katholieke cultuur."68 Wederom werd
dee beschavingsgeschiedenis gebruikt om inhoud te geven aan de katholieke aspiratiess binnen de Nederlandse natie. Beschavingsgeschiedenis was nog steeds
onderdeell van identiteitspolitiek.

688 Officieel verslag van den derden Nederlandschen katholiekendag, gehouden te 's-Gravenhage op 4, .5 en
66 augustus 1925. Onderwerp: De beteekenis van het katholicisme voor de beschaving in Nederland (Den Haag
1925)) aldaar 5.

77 De Nederlandse beroerten in de
zestiendee eeuw: een kwestie van retorica

Dee publicatie van zijn hoofdwerk Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in de
XVIeXVIe eeuw (Amsterdam 1865-1870) bracht Nuyens de doorbraak naar een breed
—— en ook niet-katholiek - publiek. Hij verwierf er respect door van zijn professionelee vakbroeders, niet onbelangrijk voor de dilettant in de historische studiën die
Nuyenss toch was. De waardering kwam ondermeer tot uiting in een meer dan
welwillendee bespreking van de belangrijkstepatron van de Nederlandse geschiedwetenschapp Robert Fruin, die constateerde dat Nuyens een boek had geproduceerdd "dat van zoo strenge studie en zooveel historischen zin getuigt, dat een geschiedschrijverr exprofesso er eer mee behalen zou."1 Met dit oordeel werd de katholiekee opvatting over het Nederlands verleden geïntegreerd in een overkoepelendd nationale geschiedenis. Dit was ook Fruins intentie. Met zijn conciliante geschiedschrijvingg wilde hij een nationale geschiedenis creëren die voor alle geloofsrichtingenn aanvaardbaar was.
Dee geschiedenis van de Nederlandse Opstand vervulde een sleutelrol in de opbouww van een nieuwe nationale identiteit. In de nieuwe nationale geschiedschrijvingg werd de Opstand geduid als een nationale vrijheidsstrijd tegen het tirannieke
Spanje.. Robert Fruin concludeerde bijvoorbeeld, naar aanleiding van de vertaling
vann de Rise of the Dutch Republic van de Amerikaanse historicus en diplomaat
Johnn Lothrop Motley (1814-1877):
"Ziedaarr het oogpunt waaruit wij, als ik mij niet bedrieg, den strijd tegen Spanje beschouwenn moeten. Niet om deze of gene handeling der regeering is het volk in opstand
gekomen;; niet om de geloofsvervolging, niet om den tienden penning. Maar het gevoelde
datt eene anti-nationale regeering het een anderen weg opdreef dan dien het altijd bewandeldd had; een weg, die ten verderve leidde. Na langdurig tegenstreven, na duchtig gezweeptt en gespoord te zijn, wierp het ten laatste, als een moedig ros, den roekeloozen ruiterr af, en koos zich een eigen weg.":
Hadd Motley de wortels van de Nederlandse protestantse natie blootgelegd, Nuyenss zag het als zijn taak om deze protestantse duiding van de Nederlandse natie,
waarr de katholieken slechts in de marge geduld werden, ongedaan te maken. Nuyens'' Geschiedenis der Nederlandsche beroerten was een directe aanval op Motley.

11 Robert Fruin, 'D e Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw, uit een katholiek oogpunt beschouwd', oorspronkelijkk verschenen in De Gids en herdrukt in: R. Fruin, Verspreide geschriften ('s-Gravenhage 1900) deel
II,, 1-37, citaat aldaar op 13.
22 Robert Fruin, ' H e t voorspel van den Tachtigjarigen oorlog', in: R. Fruin, Verspreide geschriften ('s-Gravenhagee 1900) deel 1, 266-449, aldaar 273.
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Retoricaa als middel om te overtuigen

Motleyss Rise of the Dutch Republic had eerst en vooral een functie binnen de
Amerikaansee context van waaruit het boek ook geconcipieerd werd. Motley was
perr slot van rekening een Amerikaan die voor eigen publiek schreef. Dit Amerikaansee publiek was vooral gecharmeerd van de parallellen met de Amerikaanse revolutie:: de Nederlandse Opstand zagen zij als een voorloper van de eigen vrijheidsstrijd.. Dat de katholieken er in dit verhaal niet al te best van afkwamen, was
ookk een criticus als de Engelse historicus J.A. Froude opgevallen: "the fault
throughoutt Mr. Motley's book is the want, absolute and entire, of all sympathy
withh Catholicism, in its vigour as well as in its degeneracy".3 Volgens zijn biograaf
J.. Guberman zag Motley, zoals veel negentiende-eeuwse protestanten, de katholiekenn als "a benighted race" en de katholieke eredienst als "slavish idolity". Voor
hemm waren de katholieken, kortom, een achtergebleven volk met tirannieke neigingen,, het bleek ook uit zijn verhaal over de Spaanse onderdrukking van de
Nederlanden. 4 4
Motleyss Rise werd in 1859 in het Nederlands vertaald en hier enthousiast onthaald,, mede op aanbeveling van rijksarchivaris R.C. Bakhuizen van den Brink, die
eenn voorwoord schreef en het werk van aantekeningen voorzag. De Nederlandse
receptiee van Motley zal hier centraal staan. Belangrijk is nog om op te merken dat
Bakhuizenn het werk volledig naar zijn hand zette. Motleys inleiding schrapte hij
bijvoorbeeld,, maar ook in ander opzicht 'vernederlandste* hij de tekst, zoals niet
alleenn blijkt uit stilzwijgend aangebrachte verbeteringen maar soms ook uit toevoegingenn die overduidelijk uit de pen van Bakhuizen komen. Wanneer wij hieronderr Motley in Nederlandse vertaling citeren, dan dienen wij ons dit bewust te
zijn. .
Dee verschijning van Motleys Rise of the Dutch Republic was een evenement in
dee vaderlandse geschiedschrijving. Hier was een buitenlander die aandurfde waar
geenn Nederlandse historicus zich aan waagde: een aaneengesloten verhaal over de
Nederlandsee Opstand, een synthese over deze voor de Nederlandse geschiedenis
zoo cruciale periode. Motleys geschiedverhaal bereikte door zijn gloedvol karakter
eenn breed publiek. Algemeen werden de stilistische kwaliteiten ervan geroemd.
"Motleyy munt uit in het beschrijven. Hij is een bekwaam stylist, en de sympathie
diee hij gevoelt voor het volk, welk lijden en strijden hij schildert, geeft kleur en
gloedd aan zijn tafereelen.'"1 Motley sprak aan omdat hij, nota bene als buitenlander,, een meeslepend verhaal had geschreven over wat hij zag als onze heroïsche
nationalee vrijheidsstrijd in de zestiende eeuw. Een machtig epos over goed en
kwaad,, over schurken en heiligen, over de ontluiking van de vrijheidsgedachte die
laterr haar bekroning zou vinden in de Amerikaanse vrijheidsoorlog. Een verhaal

33 J.A. Froude, in een bespreking van Motley in de Westminster Review van april 1856, geciteerd in O.D. Edwards,, ' J o n n Lothrop Motley and the Netherlands', in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenisnis der Nederlanden 97 (1982) 561-588, aldaar 567. Voor het overige was Froude overigens vol lof over Motleyss prestatie.
44 J. Guberman, The life of John Lothrop Motley (Den Haag 1973) 48.
55 Fruin, ' H e t voorspel van den Tachtigjarigen Oorlog', 268.
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datt wel waar moest zijn, want had Motley zich niet gebaseerd op een macht aan
nieuww opgedolven archiefmateriaal? Nuyens moest hier een alternatief verhaal
tegenoverr zetten, een verhaal dat in stilistisch opzicht minstens zo overtuigend
wass als dat van Motley. De strijd om de geschiedenis werd zo een strijd die werd
uitgevochtenn met retorische middelen.
Inn de geschiedschrijving is tegenwoordig, in het voetspoor van Hayden White's
Metahistory,Metahistory, veel aandacht voor retorica.6 De narrativistische notie dat geschiedschrijvingg een talig proces van betekenisgeving is, waarbij de historicus het verledenn structureert en interpreteert, is inmiddels gemeengoed geworden. Het is White'ss stelling dat de samenhang van een historisch werk gelegen is in de stijl of poëticatica van de historicus. De historicus ziet gebeurtenissen uit het verleden samen in
eenn betekenisvol geheel. Hij prefigureert deze samenhang in een anders betekenislozee chaos. Deze prefiguratie staat aan de basis van elk historisch werk en vormt
inn feite de onderliggende dieptestructuur ervan. Zij wordt bepaald door de geschiedfilosofiee van de historicus. In zijn Metahistory brengt White het aantal mogelijkee prefiguraties die de historicus zich over het verleden kan vormen terug tot
eenn viertal, wat hij noemt archetypen. Het zijn vier vormen van historisch bewustzijnn die voor hem ieder verbonden zijn met een bepaald linguïstisch protocol.
Alss handzame labels of etiketten voor deze vier vormen van historisch bewustzijn
ontleendee White enkele begrippen aan de literatuurwetenschap, vier overdrachtelijkee stijlvormen of tropen: metafoor, metonymie, synecdoche en ironie. Deze
stijlvormenn bracht White in verband met een viertal manieren waarop de historicuss zijn verhaal kan vertellen: als romance, tragedie, komedie of satire. Volgens
Whitee zijn dit de mogelijke intrige- of plotstructuren die het verhaal samenhang
geven. .
White'ss systeem van tropen oogt bijzonder ingenieus maar heeft, zoals Paul
Rothh heeft opgemerkt, waarschijnlijk net zo weinig praktische waarde voor het
analyserenn van historische teksten als het al even abstracte 'covering law model',
waarmeee vroegere geschiedtheoretici altijd zo in de weer waren.7 In zijn praktischee analyses hanteert White zijn 'systeem' tamelijk losjes en het is niet goed te
zienn hoe dit anders zou kunnen. Mark Phillips heeft beweerd dat White's nadruk
opp de dieptestructuren van een historische tekst de historiografie over stilistische
aspectenn van de geschiedschrijving eerder belast dan geholpen heeft.8 Mede door

66 Hayden White, Metahistory. The historical imagination in nineteenth-century
Europe (Baltimore/Londen
19855).. Voor een indringende bespreking van (de achtergronden van) White's Metahistory zie Hans Kellners
sympathiserende,, 'A bedrock of order: Hayden White's linguistic humanism', in: dez., Language and historicalcal representation. Getting the story crooked (Madison, Wisconsin en Londen 1989) 193-227. De voornaamste
Nederlandsee protagonist van het narrativisme is de productieve Groningse geschiedfilosoof ER. Ankersmit.
Ankersmitt promoveerde in 1983 op Narrative logic. A semantic analysis of the historian's language (Den Haag
1983).. Enkele van zijn belangrijkste opstellen zijn gebundeld in ER. Ankersmit, De navel van de geschiedenis.
OverOver interpretatie, representatie en historische realiteit (Groningen 1990). Van belang is verder ER. Ankersmit,, The reality effect in the writing of history; the dynamics of historiographical topology (Amsterdam 1989).
77 Paul A. Roth, 'Hayden White and the aesthetics of historiography', in: History of the human sciences 5
(1992)17-35,, aldaar 18.
88 Mark Phillips, 'Historiography and genre. A more modest proposal', in: Storia della storiografia 24 (1993)
119-132,, aldaar 121. Vergelijk op dit punt ook Jo Tollebeek, 'Narrativisme in de praktijk?' in: Tijdschrift voor
geschiedenisgeschiedenis 106 (1993) 55-57.
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dee erfenis van White kenmerken de narrativistische studies zich door een hoog geschiedfilosofischh abstractieniveau.
Terwijll het buitengewoon interessant is om het taalgebruik van de historicus in
algemenee zin te onderzoeken, verdient het aanbeveling om ook, meer concreet, de
stijll van individuele historici te analyseren en te plaatsen binnen de context van
hunn oeuvre en tijd. Wat in recente retorica studies wel eens wordt vergeten is dat
retoricaa eerst en vooral een middel is om te overtuigen. Een uitzondering is de
Amerikaansee historicus R.H. Carpenter, die in 1995 een boek publiceerde over de
retoricaa van enkele klassieke Amerikaanse historici, waaronder Carl Becker en
Frederickk Jackson Turner.9 Carpenter focust juist op de overtuigingskracht van
dezee historici. Historici willen niet zomaar een tekst schrijven over het verleden,
diee inwisselbaar is met andere teksten. Zij willen hun collega's en ook de samenlevingg overtuigen dat hun interpretatie van het verleden de juiste is. Daarvoor wordenn alle retorische hulpmiddelen gebruikt die hiervoor ten dienste staan. Vertelinstantie,, verhaalperspectief (focalisatie), verhaal opbouw (volgorde), ritme, personages,, plaats, gebeurtenissen, tijd en het gebruik van stijlfiguren dragen allen bij
aann de overtuigingskracht van de historicus.10 De manier waarop hij zijn verhaal
groepeert,, naar hoogtepunten toe werkt en zijn hoofdpersonages neerzet, is allemaall relevant. Literatuurwetenschapper Ann Rigney heeft dit laten zien in een
studiee over de Franse Revolutiehistoriografie.11 Het voorbeeld is interessant omdatt zij schrijft over een evenement dat vergelijkbaar is met de Nederlandse Opstand.. Rigney besteedt veel aandacht aan hoe gebeurtenissen en ook personages in
eenn bepaalde context beschreven worden en daardoor betekenis krijgen. Interessantt is verder dat zij uitvoerig ingaat op het referentiële aspect van geschiedschrijving.. Een belangrijk verschil tussen fictionele en wetenschappelijke teksten is immerss dat in wetenschappelijke teksten wordt betoogd en geargumenteerd en verwezenn naar een reëel bestaande werkelijkheid. In het literatuurwetenschappelijke
jargonn heet het dat de teksten discursief en referentieel zijn en dat daardoor de
kwestiee van intertekstualiteit meer op de voorgrond staat dan bij fictionele teksten.. Geschiedschrijving heeft ook een politieke betekenis.
Dee historicus opereert niet in een vacuüm. Carpenter wijst in dit verband op een
belangrijkk aspect dat ook Nuyens' rol kan verduidelijken. Hij refereert aan een
functiee die soms aan de historicus wordt toegekend: die van opinion leader.12 Het
komtt regelmatig voor dat de samenleving een beroep doet op historici, die met
hunn speciale kennis, gezag en autoriteit invulling en onderbouwing kunnen geven
aann bepaalde politieke aspiraties. Het sluit aan bij de kern van mijn proefschrift
overr Nuyens als identiteitspoliticus. Met behulp van zijn geschiedschrijving gaf
99 Ronald H . Carpenter, History as rhetoric. Style, narrative, and persuasion (Columbia, South Carolina
1995). .
100 Meer in het algemeen over deze vooral in de literatuurwetenschap gehanteerde begrippen, die overigens
voorall op literaire teksten worden toegepast, zie Mieke Bal, De theorie van vertellen en verhalen. Inleiding in
dede narratologie (Muiderberg 19905) en G.N. Leech & M.H. Short, Style in fiction. A linguistic approach to Englishlish fictional prose ( L o n d e n / N e w York 1983) aldaar met name 75-82.
111 Ann Rigney, The rhetoric of historical representation. Three narrative histories of the French Revolution
(Cambridgee 1990).
122 Carpenter, History as rhetoric, 7-11.
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N u y e n ss een nieuwe en gezagvolle interpretatie van het Nederlands verleden, een
interpretatiee die gebruikt werd o m de Nederlandse katholieke identiteit van een
stevigg fundament te voorzien.
Geschiedschrijvingg werd lange tijd geregeerd door de wetten van de retorica.
Maarr juist in de negentiende eeuw zou hier een belangrijke ontwikkeling in o p treden.. O p allerlei fronten werd de rol van de retorica teruggedrongen, o o k in de
geschiedschrijvingg - die zich in die tijd tot een echte wetenschap trachtte te o n t wikkelen. 133 Voor de retorica betekende dit dat het model van de literaire geschiedschrijvingg steeds meer onder vuur k w a m te liggen. Retorica werd steeds meer b e schouwdd als een lege huls, bedoeld ter verfraaiing, terwijl het eigenlijk o m de inhoudd zou moeten gaan. Sterker nog: de vorm kon je op het verkeerde s p o o r zetten,, het was een oneigenlijk middel om mensen mee te verleiden. Retorica begon
eenn slechte reuk te krijgen en werd niet langer geaccepteerd als middel om te overtuigen.. D e historicus moest voortaan niet zo zeer een geschiedschrijver zijn als
well een geschiedvorser, die zijn beweringen kan staven met gedegen b r o n n e n onderzoek.. H e t model van de historicus als universiteitsprofessor verdrong z o het
ouderee model van de historicus als een man of letters.
Inn de Nederlandse situatie v o r m d e Motleys Rise of the Dutch republic de katalysatorr in dit debat over de status van de literaire geschiedschrijving. In deze discussiee zou N u y e n s een hoofdrol spelen. Mede door de felle kritiek die N u y e n s o p
Motleyy uitoefende, begonnen Fruin en anderen negatiever te oordelen over de literairee geschiedschrijving.

Motleyy als romantisch geschiedschrijver
N u y e n ss liet zich in felle bewoordingen uit over Motleys romantisch literaire geschiedschrijving.. Zijn belangrijkste kritiek was dat Motley met zijn fonkelende en
bewonderenswaardigee stijl een verderfelijke geschiedbeschouwing uitdroeg.
"Hijj ontwaarde hoe de amerikaansche schrijver van 'de geschiedenis van de opkomst der
nederlandschee republiek' onder een schitterenden stijl en eene schilderachtige voordragt
eenee scheeve en onnaauwkeurige voorstelling der wezenlijke geschiedenis verborg; hoe
hijj stelselmatig een schoonen glimp gaf aan daden, die veroordeeling verdienen, en daarentegenn al hetgeen van de andere zijde werd gedaan met de zwartste kleuren schilderde of
daaraann eene hatelijke uitlegging gaf."14
N u y e n ss deelde Motley in bij wat hij de "radikaal-rationalistiesch-fantastische"
beschouwingswijzee n o e m d e ( N u y e n s noemt als Nederlands voorbeeld van deze

133 Over de in de negentiende eeuw terugtredende retorica zie Hayden White, 'The suppression of rhetoric
inn the nineteenth century', in: Brenda Deen Schildgen (redactie), The rhetoric cannon (Detroit 1997) 21-31 en,
meerr toegespitst op de geschiedenis, Lionel Gossman, 'History and literature: reproduction or signification',
in:: Lionel Gossman, Between history and literature (Cambridge/Londen 1990) 227-256.
144 Uit Nuyens' voorwoord in Koch, Onderzoek naar de oorzaken der Nederlandsche omwenteling, v. Strikt
genomenn is de ' H i j ' in dit citaat Koch, maar het is duidelijk dat Nuyens hier zijn eigen mening verkondigt.
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stromingg W.J. Hofdijk15): "Fantazie en anders niet: evenals Schiller en Lamartine,
uitstekendee dichters, maar slechte historici. Motley komt het naast aan Hofdijk:
verouderdee zienswijze, hooge vlucht der fantazie, idealiseering van personen en
zaken:: schildering met Rembrandts penseel, hier alle licht, ginds alle schaduw;
evenn gelijk Michel Angelo (naar men zegt), zijne vrienden ter rechterzijde in het
hemelschh licht, zijne vijanden links in een helsch duister plaatst."16
Motleyy was een van de laatste grote romantische historici.17 Voor een goed begripp van Nuyens' eigen geschiedwerk is het nodig om eerst stil te staan bij Motley
enn bij de wijze waarop de Amerikaan de geschiedenis van de Nederlandse Opstandd ten tonele voerde. Motley karakteriseerde de Nederlandse Opstand als een
treurspel,, een heroïsche strijd om vrijheid en godsdienst, die ten koste van stromenn bloed en dankzij een onuitputtelijk uithoudingsvermogen uiteindelijk gewonnenn werd door de krachten van de vooruitgang. Van Willem van Oranje zelf
namm Motley de term treurspel over, die deze gebruikt had om aan te geven dat met
dee komst van Alva vreselijke dingen stonden te gebeuren.18 Treurspel of tragedie
alss etiket voor de tragische gebeurtenissen in de Nederlanden, waarbij zoveel
bloedd zou vloeien, was voor Motley inderdaad een adequate metafoor.19 De
Nederlandsee Opstand was voor hem "een grootsch taf reel - het langste, donkerste,, bloedigste en belangrijkste van de geschiedenis der godsdiensthervorming in
Europa.. De edelen, in den aanvang zoo hoog boven het volk, werden medegesleeptt door een storm, dien zij niet hadden opgewekt en evenmin wisten te bezweren.. Zelfs de machtigsten en scherpzinnigsten werden her- en derwaarts geslingerdd door den opgeruiden vloed der groote gebeurtenissen, steeds woester en
dreigender,, even onweerstaanbaar als onpeilbaar."20 Motley kiest hartstochtelijk
partij:: hij staat aan de kant van Willem van Oranje, die voor hem in persoon de
menselijkee vrijheid vertegenwoordigde.
Motleyy heeft zijn boek als een toneelstuk opgebouwd in bedrijven. De zes bedrijvenn vallen samen met de regeerperiodes van de landvoogden die Fihps II naar
dee Nederlanden zond. Dit maakt de opbouw van het boek soms wat onevenwichtig,, omdat sommige landvoogden maar kort regeerden of tijdens hun regeerperiodee aanleiding gaven tot weinig dramatisch uitbeeldbare gebeurtenissen. Het betreffendee bedrijf is dan qua omvang veel kleiner dan de anderen. Zo telt het langstee bedrijf, de roerige regeerperiode van Alva, liefst 317 bladzijden, terwijl het
kortste,, Requesens, maar 154 bladzijden omvat. Doordat Motley geschiedenis

155 De voormalige schoolmeester W.J. Hofdijk (1816-1888) was een veelgevraagd auteur, die in vele geschriftenn op aanschouwelijke wijze voor een breed publiek de nationale geschiedenis van Nederland uit de doeken
deedd en bijvoorbeeld ook bij de nationale gedenkdagen zijn woordje meesprak. Over hem zie bijvoorbeeld
E.M.. de Ree, W.J, Hofdijk. Brieven aanJ.A. Alberdingk Thijm (Amsterdam 1993), met een uitgebreide inleidingg van de auteur, met name de paragraaf 'Broodschrijver en Oranjegezinde', 54-58.
166 W.J.F. Nuyens, De Nederlandsche Beroerten der XVIe eeuw, uit een Katholiek oogpunt beschouwd. Andwoordwoord aan Prof. R. Fruin, Prof. J. van Vloten en Dr. M. van Deventer (Amsterdam 1868) 12.
177 O v e r de literaire aspecten van, onder andere, Motleys geschiedschrijving schreef literatuurwetenschapper
Davidd Levin zijn History as romantic art. Bancroft, Prescott, Motley, and Parkman (Stanford, California 1959).
188 Motley, De opkomst van de Nederlandsche Republiek, eerste gedeelte, tweede deel, 47.
199 Meer in het algemeen over theatermetaforen in de geschiedenis zie: Alexander Demandt, Metaphern für
Geschichte.Geschichte. Sprachbilder und Gleichmsse im historisch-politischen Denken (München 1978) 332-425.
200 Motley, De opkomst van de Nederlandsche Republiek, deel 1, 127.
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schrijftt in de v o r m van een toneelstuk krijgt zijn boek een sterk scenisch karakter.
D r a m aa betekent handeling: in een toneelstuk ontwikkelt het verhaal zich via het
spell van de spelers en de w o o r d e n die zij uitspreken. Eenheid van plaats en handelingg is nodig o m d a t al te veel decorwisselingen verwarrend z o u d e n werken en
ookk teveel tijd kosten o m steeds weer opnieuw te beschrijven. Belangrijk kenmerk
vann de romantische geschiedschrijving is, net als van het in diezelfde tijd o p k o mendee genre van de realistische roman, dat een massa aan kleine en goed gedocumenteerdee feitjes gepresenteerd wordt, die de teksten bijzonder omvangrijk makenn en een encyclopedisch aanzien geven. D e schrijfstijl die gehanteerd w o r d t is
droog,, direct en transparant en bedoeld om zo een directe connectie met de werkelijkheidd te suggereren. 21
Bijj het begin van een nieuw toneel ruimt Motley steeds veel plaats in voor een
uitgebreidee beschrijving van de plaats van handeling. Bij de afstand van Karel V is
datt de "vroolijke hoofdstad van Brabant" en meer in het bijzonder (de aankleding
van)) de vergaderzaal van het paleis. " D e muren waren bedekt met prachtige behangselss uit de fabrieken van Atrecht, voorstellende het leven en de heldendaden
vann G i d e o n en de Midianieten, waarbij voornamelijk in het o o g viel het w o n d e r
mett het 'Vlies', waarmede de beroemde kampioen, de groote beschermheilige der
Ridderss van het G u l d e n Vlies, verwaardigd werd. Voor deze gelegenheid waren er
velee versieringen van bloemen en kransen aangebracht. A a n het westeinde der zaal
wass eene ruime stellage opgeslagen..." 22 en z o gaat Motley nog een paar alinea's
door.. In een toneelstuk zijn de spelers de dragers van de handeling, vandaar ook
datt Motley uitvoerige karakterbeschrijvingen geeft van uiterlijk en innerlijk van
dee belangrijkste hoofdrolspelers. D e troonsafstand van Karel V geeft hem de gelegenheidd de belangrijkste hoofdrolspelers te introduceren, die immers vrijwel allemaall bijeen zijn in de grote zaal.
"Ziedaarr nog slechts een klein getal der uitstekendsten uit dien woeligen drom, wier lotgevallen,, voor een gedeelte althans, het mijne taak zal zijn te beschrijven. Hoe velen van
hunn gingen bij al dien glans en luister, een donker en geheimzinnig noodlot te gemoet;
sommigenn om het leven te verliezen op het schavot, anderen door nachtelijken sluipmoord;; weder anderen, wat gelukkiger, om te vallen op het bed van eer; nagenoeg allen,
om,, hetzij vroeger of later in een bloedig graf te zinken!"
Behalvee dat de belangrijkste figuren geïntroduceerd w o r d e n , blikt Motley alvast
vooruitt naar de tragische gebeurtenissen die gaan komen, o m het spannend te makenn voor de lezer/toeschouwer. Hierbij valt op dat Motley gebruik maakt van
sterkee contrasten. D e prachtige luisterrijke bijeenkomst in de grote zaal van het
paleiss in Brussel zal voor velen leiden naar een bloedig graf. D e z e truc past M o t leyy toe o m een extra dramatische lading aan de gebeurtenissen te geven. Een ander
voorbeeldd ter illustratie is de Spaanse furie in A n t w e r p e n (1576). O m deze plunderingg z o vreselijk mogelijk voor te stellen begint Motley eerst met een schilde-

211 Vergelijk F.R. Ankersmit, The reality effect in the writing of history; the dynamics of historiographical
pologypology (Amsterdam 1989) 20.
222 Motley, De opkomst van de Nederlandsche Republiek, eerste deel, 5.
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ringg van de geweldige rijkdom, de schitterende paleizen, de volle pakhuizen. D a n
volgtt - als scherp contrast - d e bende rovers en plunderaars die zich op de stad
storten.. " E e n onheilspellend voorgevoel verspreidde zich d o o r den dampkring;
dee lucht scheen zwart van den opzettenden storm; de toestand was afgrijselijk." 23
D o o rr de scenische o p b o u w ligt de nadruk op decorbeschrijvingen en o p de handelingenn van de spelers. Achterliggende motieven en structurele achtergronden
kunnenn d o o r de gekozen vorm nauwelijks aan b o d k o m e n . D e handeling w o r d t
niett in abstracte zin beschreven maar (na)gespeeld d o o r acteurs. Aan het eind van
eenn bedrijf valt soms letterlijk het doek zoals bijvoorbeeld aan het eind van het
'voorspel',, als Alva met zijn leger nadert o m de schuldigen aan de Beeldenstorm te
straffen.. Velen wachten dit niet af en vluchten, zoals o o k de prins van Oranje.
"Enn terwijl het land aldus verlamd ligt onder de reeds heerschende en nog te verwachten
ellende,, weergalmt [van achter het toneel!] het naderend trompetgeschal der spaansche legerbendenn van de overzijde der Alpen. Het gordijn valt, na het voorbedrijf van het grootee treurspel, dat Oranje's voorzeggende geest voorspeld had. Als het gordijn weder opgehaaldd zal zijn, zullen tooneelen van jammer en bloed, veldslagen, belegeringen, terechtstellingen,, daden van gewetenlooze maar stoute dwingelandij, van bovenmenschelijken
weerstand,, van heldhaftige zelfopoffering, dwependen moed en dolle wreedheid, zoowel
inn de zaak van het recht als die van het onrecht, zich onthullen in eene ontzagwekkende
reeks:: een schouwspel van menschelijke geestkracht, van menschelijk lijden en menschelijkee lijdenskracht, zooals zich niet dikwijls op het tooneel der wereldgebeurtenissen ontwikkeldd heeft."-4
O o kk in meer afgeleide zin hanteert Motley een aantal theatermetaforen. D o o r te
sprekenn over marionettentheater, maskers en kluchten maakt hij duidelijk dat volgenss hem aan Spaanse zijde Filips de touwtjes in handen heeft. Zoals bijvoorbeeld
wanneerr hij Filips landvoogden beschrijft als marionetten in diens hand. "Wie
echterr o o k het koninklijk gezag in de Nederlanden zou k o m e n vertegenwoordigen,, altoos moest hij in een ongelukkigen toestand zijn. Hij was niets meer dan
eenn strooman, een marionet. Filips' trots was het om al de draden in zijn uitgestrektt Rijk zelf vast te houden en er zelf aan te trekken. Zijn marionetten, hoe fraai
o o kk uitgedost, knikten en bewogen zich enkel naar zijn wil en hij zei alles wat ze
tee zeggen hadden." 2 5 D e Spaanse vorst draait mensen een rad voor ogen door te
manipulerenn met wisselende maskers en het ensceneren van kluchten: de ware Filipss is in essentie een veinzende wreedaard, die op bloeddorstige wijze zijn wil in
dee N e d e r l a n d e n tracht d o o r te d r u k k e n .
D ee taak van de historicus vergelijkt Motley met de historieschilder. In briljante
taferelenn moet hij de lezer een schilderijententoonstelling voortoveren waarin hij
dee heroïsche en minder heroïsche daden aanschouwelijk maakt voor een breed en
meelevendd publiek. Een voorbeeld is zijn verzuchting als hij de Slag bij Grevelmgenn wil beschrijven, waar Egmond zijn faam als legeraanvoerder zou vestigen.

233
244
255

Idem, Eerste gedeelte, derde deel, 278.
Idem, Eerste gedeelte, tweede deel, 202.
Idem, 150.
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"Hett was een woeste strijd, man tegen man, aanvoerder en soldaat, ruiter en voetknecht,, lansknecht en musketier, allen worstelend onder een verward, voet tegen
voet,, borst tegen borst, paard tegen paard, een gevecht, dat het krachtig penseel
vanvan Wouwerman, den nationalen kunstenaar, wel waardig ware geweest "2h Elderss spreekt Motley, om enkele onstuimige gebeurtenissen te verbeelden, over een
"reekss van nachtstukken, in den smaak van Rembrandt". 27 De schildermetafoor
verwijst,, net als de hiervoor al behandelde toneelmetafoor, naar een aanschouwelijkelijke voorstelling van het verleden. Motleys Rise is een opeenvolging van schilderstukken,, waarin hij de werkelijkheid zo goed mogelijk heeft willen portretteren.. Als gevolg van deze methode ligt de nadruk op de statische beschrijving van
uiterlijkheden,, op uiterlijk in plaats van innerlijk, oppervlakte in plaats van diepte.. De ontwikkeling die plaats vindt tussen het ene schilderij en het volgende is
langg niet altijd duidelijk: Motleys geschiedschrijving is een aaneenrijging van momentopnames.. Het accent ligt op synchronie in plaats van diachronie.
Inn schrille kleuren schilderde Motley het onvermijdelijke van de opstand.
"Dee wanhoopskreet van het volk steeg [in 1565] ten hemel; het bevelschrift werd met verwenschingenn ontvangen; de stijgende volkswoede sloeg als een gloeiend roode vlam dreigendd boven de huizen van elke stad, van elk dorp uit. Onmogelijk kon het naderen van de
worstelingg langer miskend worden. Het vreeselijke treurspel, zoolang reeds en telkens
meerr door den grooten wachter des lands voorzegd, daagde op. Het bijgeloof zag bovennatuurlijkee en noodlottige voortekenen aan den hemel: vijandelijke legers schenen strijd
tee voeren in de wolken; bloedregen viel op de aarde neder; de engel der verwoesting reed
opp den stormwind."28
Tegenoverr het naderend onheil zullen de Nederlanders al hun bloed inzetten en ze
zullenn met al hun uithoudingsvermogen strijden.
Voorr Motley was de geschiedenis van de Opstand een onderdeel van een veel brederee strijd tegen onderdrukking en dwingelandij. Het was slechts één van de episodenn uit de geschiedenis van de mensheid, die voor Motley in het teken stond van
dee menselijke vooruitgang en de nationale vrijheid. In het voorwoord en de inleidingg van de oorspronkelijke editie van de Rise, die in de Nederlandse vertaling
doorr Bakhuizen was geschrapt, stelde Motley dat de belangrijkste karakteristiek
vann de Nederlandse geschiedenis de liefde voor vrijheid was en een instinct voor
zelfbestuurr tegen vreemde onderdrukking. 29 Daarin ligt, ook voor buitenstaanderss zoals Motley zelf, het belang en de continuïteit van de Nederlandse geschiedenis.. Deze strijd is veel breder en, in Motleys optiek, niet alleen beperkt tot de
Republiek.. Het is een vrijheidsstrijd die in vele landen en in vele tijden gevoerd is.
Voorr Motley was de Nederlandse Opstand vergelijkbaar met de Engelse vrij266 Motley, eerste gedeelte, eerste deel, 78. De cursivering is van mij. Het gaat hier overigens om een toevoegingg van Bakhuizen van de Brink die in de originele Engelse editie niet te vinden is.
2727 Motley, De opkomst van de Nederlandsche republiek, eerste gedeelte, vierde deel, 176.
288 Motley, De opkomst van de Nederlandsche Republiek, eerste gedeelte, tweede deel, 42.
299 John Lothrop Motley, The Rise of the Dutch Republic. A history (Londen 1856): 'Historical introduction',, 1-92.
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heidsstrijdd en met de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd. H e t zijn allemaal afspiegelingenn van die brede stroom in de menselijke geschiedenis naar een grotere
vrijheid.. Schakels van dezelfde ketting.
"Soo much is each individual state but a member of one great international commonwealth,
andd so close is the relationship between the whole human family, that it is impossible for
aa nation, even while struggling for itself, not to acquire something for all mankind. The
maintenancee of the right by the little provinces of Holland and Zeland in the sixteenth, by
Hollandd and England united in the seventeenth, and by the United States of America in
thee eighteenth centuries, forms but a single chapter in the great volume of human fate; for
thee so-called revolutions of Holland, England, and America, are all links of one chain." ,;
H e d e nn en verleden vloeien in elkaar over, zoals bijvoorbeeld in de passage waarin
Motleyy de slag bij Heiligerlee beschrijft, het traditionele begin van de Tachtigjarigee O o r l o g . In deze passage vervlecht Motley de gebeurtenissen uit de zestiende
eeuww met die van de Romeinse tijd.
"" Lodewijk van Nassau had te middernacht zijn kamp bij Appingadam opgebroken. Na in
zuidelijkee richting teruggetrokken te zijn langs den smallen, door moerrassig land loopendenn Woldweg, had hij omtrent drie mijlen van zijn vorige legerplaats post gevat, dicht
bijj het klooster Heiligerlee, of den heiligen heuvel. (...) Heiligerlee was een met hout bewassenn heuvel, door praemonstratenser monniken opgeworpen, de eenige hoogte in die
moerassigee weilanden, die zich tussen de Eems en de Lippe uitstrekken, die 'verraderlijke
velden'' van Tacitus. Hier was het dat Herman, de eerste der Teutoonsche helden, drie legioenenn oude krijgers van het heerschzuchtige Rome vernietigd had. Hier was het dat de
schimm van Varus, met slijk en bloed bezoedeld, uit het moeras was opgerezen, om Germanicus,, die hem wreken kwam, te waarschuwen, dat het duitsche vrijheidsgevoel een gevaarlijkee tegenstander was. En, bij het zich gedurig herhalen der geschiedenis, hield thans
eenn ander duitsch krijgsman in die zelfde gevaarvolle streek een voordeelige stelling bezet.
Dee dwingelandij die hij bestreed, streefde naar even groote uitbreiding als die van Rome
enn had hare machtige vleugelen uitgestrekt over werelden, waarvan de Caesars nooit haddenn gedroomd. Ook zij stond in het harnas, niet enkel om de rechten der der menschheid,
maarr ook om de goddelijke rechten te verguizen. De vrijheidsstrijd zou gestreden worden
voorr vaderland en voor geweten: het gold een nog heiliger zaak, dan die Hermans arm gesterktt had.""
Zelfss het landschap en de omgeving van Heiligerlee waren betekenisvol. H e t is
hetzelfdee landschap waar H e r m a n zijn strijd geleverd had. D e episode van Claudiuss Civilis ziet Motley als een voorafschaduwing van het zestiende-eeuwse conflictt met Spanje. D e geschiedenis zou zich zelfs herhalen.
"Thee contest of Civilis with Rome contains a remarkable foreshadowing of the future
conflictt with Spain, through which the Batavian republic, fifteen centuries later, was to be
founded.. The characters, the events, the amphious battles, desperate sieges, slippery alliances,, the traits of generosity, audacity and cruelty, the generous confidence, the broken
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faithh seem so closely to repeat themselves, that History appears to present the selfsame
dramaa played over and over again, with but a change of actors and of costume."12
Allee toneelstukken over en uit de wereldgeschiedenis gaan in feite over hetzelfde
thema:: menselijke vooruitgang en vrijheid. Alleen de acteurs wisselen zo nu en
dann van kostuum.
Viaa allerlei retorische hulpmiddelen stelde Motley het thema steeds weer aan de
orde.. Zo maakt hij bijvoorbeeld veel werk van een masterplan van Willem van
Oranjee die, in het nauw gedrongen in de jaren rond 1576, zich met de gehele bevolkingg in wilde schepen naar de Nieuwe Wereld. Als een soort pilgrim fathers
avantt la lettre.33 De vergelijking met de dappere Engelse puriteinen is nooit ver
weg.. "[D]e puriteinen der Nederlanden" hadden in "karakter en in toestand veel
overeenkomstt met de engelsche puriteinen, die drie vierde eener eeuw later eene
wijkplaatss zochten in de republiek der Nederlanden, om van daar het amerikaanschee gemeenebest te gaan stichten."34 De uitkomst van de Nederlandse Opstand
beschouwtt Motley geheel en al in het licht van de Amerikaanse vrijheidsoorlog.35
Hett hoofdstuk over de afzwering van Filips II noemt hij niet voor niets 'De onafhankelijkheidsverklaring',, de acte van afzwering is geschreven door de 'Vaders der
toekomstigee republiek': een echo van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaringg door Nederlandse 'founding fathers'. "Even als twee eeuwen later in NoordAmerikaa gedaan zou worden, kampten ook deze Nederlanders om staande te
houden,, niet om omver te werpen."3''
Dee geschiedenis van de Nederlandse Opstand werd zo een heroïsche vrijheidsstrijd,, van recht tegen onrecht, van vrijheid tegen despotisme. De zin en betekenis
vann de geschiedenis is gelegen in het vrijheidsideaal, dat langzaam maar zeker ontluikt.. O p deze manier samengevat heeft Motley heel wat gemeen met die andere
grotee romantische geschiedschrijver, Jules Michelet. Ook voor de hartstochtelijke
Michelett is de geschiedenis een strijd tussen de krachten van recht en onrecht, van
vrijheidd en despotisme, culminerend in die grootse en heroïsche Franse Revolutie.
Dezee heroïsche vrijheidsstrijd geeft ook de plotstructuur aan beider werken, die
-- in White's terminologie - ontleend is aan de romance, de bij uitstek geschikte
verhaalvormm om een strijd tussen goed en kwaad weer te geven waarbij uiteindelijkk het goede wel moet overwinnen. 37 De negentiende-eeuwse geschiedfilosoof
J.G.. Droysen (1808-1884) karakteriseerde in zijn Hïstorik dit type verhalende geschiedschrijvingg als 'katastrophisch': centraal staat de strijd tussen het oude en het
nieuwe,, logischerwijs vooral in revolutionaire tijden op de voorgrond tredend.3"
Voorr Motley is de historicus een rechter die streng alle krachten moet veroordelenn die als struikelblok fungeren in de strijd voor een betere toekomst. Net als Mi-

322 Uit de inleiding van de Engelse editie van The rise, 17.
333 Motley, De opkomst van de Nederlandsche Republiek, eerste gedeelte, derde deel, 244,
344 Motley, De opkomst van de Nederlandsche Republiek, eerste gedeelte, tweede deel, 44.
355 Idem, eerste gedeelte, vierde deel, 259-265.
366 Idem, eerste gedeelte, deel vier, 265.
377 White, Metahistory, 143-162.
388 Johann Gustav Droysen, Hïstorik. Vorlesungen iiber Enzyklopadie und Methodologie
(Darmstadtt 1977)295.
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chelett ziet hij de historicus als een morele instantie die als rechter zijn oordeel
moett uitspreken over de vooruitgang van het vrijheidsideaal.

Bezwarenn tegen Motley
Hett gloedvolle beeld van Motley moest Nuyens nu, met zijn eigen retorische
middelen,, zien af te breken. De eerste stap daarvoor was de vertaling van een
Duitstaligee monografie over de geschiedenis van de Opstand, een werk van de
Oostenrijksee historicus en publicist Matthias Koch (1798-1877).39 De Nederlandsee Opstand was een strijdtoneel van internationaal debat en kon dat ook worden
omdatt zulke algemene vragen in het geding waren: vrijheid en democratie, katholiekee onderdrukking en protestantse vrijheidsstrijd. In zijn voorwoord plaatste
Kochh zijn boek heel nadrukkelijk in de context van deze ideologische strijd. De
geschiedschrijvingg van de zestiende eeuw werd volgens hem te veel gebruikt "zur
Befriedigungg des confessionellen Hasses und als Unterlage für die Geltendmachungg moderner Ideeën in der Politik benützt worden" waardoor de geschiedenis
doorr "Parteimanöver gefalscht ist."40 Het lag allemaal erg gevoelig, zeker ook in
Duitslandd en Oostenrijk, die net als het negentiende-eeuwse Nederland volop bezigg waren met hun eigen proces van nationale identiteitsvorming. Koch zei objectieff te werk te willen gaan, zonder zich door partijpolitieke of religieuze motieven
tee laten leiden. Maar ondertussen constateerde hij wel dat Willem van Oranje ten
onrechtee een heiligennimbus had aangemeten gekregen en Filips meer zwart was
gemaaktt dan gerechtvaardigd is.
Nuyenss nam, op verzoek van Thijm, zelf de vertaling van Koch ter hand.41 Dit
hadd Nuyens in het vuur van de strijd toegezegd toen Thijm hem daarom vroeg namenss de vereniging Regt voor Allen.42 Later kreeg Nuyens spijt van zijn toezegging,, uitgerekend omdat hij veel aan te merken had op de stijl van Koch. Aan
Thijmm schreef hij: "Wil ik u wat vertellen? Indien ik het niet kinderachtig vond,
terugg te trekken, deed ik het. Doch ik ben nu reeds aangevangen: en franchement
gesprokenn voor u zou ik mij zoo kleingeestig niet willen aanstellen. De stijl van
hett werk is stuitend, onbegrijpelijk op vele punten en doelt op een massa particulariteitenn in de geschiedenis mij nog onbekend. Dit maakt het begrijpen moeyelijk,, de vertaling onaangenaam, en de taak zwaarder dan het schrijven van een oorspronkelijkk iets."43 Daarbij zag Nuyens in dat Kochs boekwerk niet in alle op399 Matthias Koch, Untersucbungen über die Empörung und den Abfall der Niederlande von Spanten (Leipzigg 1860). Over Koch zie: 'Koch, Matthias', in Ostereicbisches Biographiscbes Lexicon 1815-1950 (Wenen/
Keulen/Grazz 1969) deel IV, 19-20.
400 Matthias Koch, Untersucbungen über die Empörung und den Abfall der Niederlande von Spanien (Leipzigg 1860) v.
411 Matthias Koch, Onderzoek der oorzaken der Nederlandscbe omwenteling, in de XVIe eeuw. Een weerlegginglegging der geschiedvoorstelling van John Lothrop Motley, m zijne 'Opkomst van de Nederlandscbe
Republiek',bliek', uit het hoogduitsch overgezet door Dr, W.J.F. Nuyens (Amsterdam 1862). Thijm had er bij Nuyens op
aangedrongenn de naam van Motley in de titel op te nemen: dat zou gunstig zijn voor het 'debiet'. Brief Thijm
aann Nuyens, 31 december 1861. Archief Nuyens, Nijmegen.
422 Brief Thijm aan Nuyens, 27 juli 1860, Archief Thijm, Katholiek Documentatiecentrum.
433 Brief Nuyens aan Thijm, 16 september 1860, Archief Thijm, map 2943: Katholiek Documentatiecentrum
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zichtenn voldeed als weerlegging van Motley. Daarvoor schoot het werk in wetenschappelijkk opzicht te kort. In zijn voorwoord oordeelde Nuyens uiteraard wat
vriendelijkerr al plaatste hij ook daar enkele relativerende kanttekeningen.44 Maar
dee echte weerlegging zou toch van hemzelf moeten komen.
Hoee internationaal het debat over de Opstand was, bleek ook uit een boek van
dee Duitse katholieke geestelijke FJ. Holzwarth (1826-1878).45 Het boek van
Holzwarthh bood, net als dat van Nuyens en van Koch, een spiegelbeeld van Motley.. Ze wilden, alle drie, Motleys nationaal-protestantse visie op de Nederlandse
Opstandd afbreken. Holzwarth, die in 1865 zijn Der Abfall der Niederlande
(Schaffhausenn 1865) publiceerde, was evenals Nuyens een katholiek die op het
plattelandd woonde en dus, zoals hij in zijn voorwoord meldt, ver van de culturele
knooppuntenn verwijderd zonder toegang tot een grote bibliotheek - ongeveer dezelfdee klacht die Nuyens in verband met zijn eigen positie zo vaak zou herhalen.
Onafhankelijkk van elkaar waren ze door Motley tot dezelfde studiën aangezet;
vervelendd voor Nuyens was dat Holzwarth zijn werk eerder afgerond had
waardoor,, zo vreesde hij, zijn latere eigen boek over De Beroerten misschien overbodigg geworden was. "Soms zou men denken dat hij mij, of ik hem nageschreven
heb,, zoo verrassend zijn de overeenkomsten. Omtrent sommige punten is hij beterr op de hoogte dan ik. (...) Onze grondïnzichten zijn (...) volmaakt dezelfde. (...)
Ikk zou aarzelen aan wiens werk den voorkeur te geven."46 Voor de Nederlandse situatiee bleek Holzwarth echter geen sta in de weg te zijn voor Nuyens' reizende
ster.. Het enige negatieve voor Nuyens was misschien dat Holzwarths Abfall een
Duitsee vertaling van Nuyens' Beroerten overbodig maakte. Nuyens vond het erg
belangrijkk dat zijn werk in een andere taal vertaald werd. Hij wilde "de geijkte
historiebeschouwingg over onze opstand weerleggen voor geheel de wereld".47
Nuyenss had de ambitie om internationaal door te breken, iets dat hem echter nauwelijkss gelukt is buiten katholieke kring. Het meest serieus waren nog de onderhandelingenn met een Brusselse uitgever, voor een vertaling in het Frans. Ook hier
werdd hij echter geconfronteerd met Holzwarth. Om Nuyens' financiële eisen te
temperenn dreigde de uitgever in plaats van Nuyens dan maar Holzwarth te vertalen.. In een brief aan Thijm beargumenteert Nuyens omstandig dat de Brusselse
uitgeverr ervan overtuigd moet worden dat De Beroerten toch verre te prefereren
zijnn boven Holzwarths Abfall.™ Zonder resultaat. Uiteindelijk werden geen van
beidenn in het Frans vertaald.
Nijmegen.. O o k Thijm vond de stijl van Koch "niet prettig". Brief van Thijm aan Nuyens, 5 september 1860,
Archieff Nuyens, Nijmegen.
444 Zie vooral Nuyens' voorwoord in Koch, Onderzoek naar de oorzaken der Nederlandsche
omwenteling,
vi-vii:: "hij beschouwt dien arbeid als eenen degelijken, als de vrucht van een ijverig en volhardend onderzoek,
inn één woord, als eenen arbeid, die een gewigt in de schaal kan leggen tegenover het zoo ten onregte geprezenee werk van Motley." Maar Nuyens schrijft ook: " N u en dan leest ook hij zijne bronnen niet zonder vooroordeell en handelt dpartipris" en "uit antipathie tegen de oorzaken en bewerkers der nederlandsche revolutie,, een te verschonend oordeel velt over de daden, die immer onverschoonbaar blijven".
455 Over Holzwarth: 'Holzwarth: Franz Joseph', in: Allgemeine Deutsche Biographie (Leipzig 1881) deel 13,
34. .
466 Citaat uit een belangrijke brief van Nuyens aan Thijm, 16 augustus 1865, Archief Thijm, K D C , Nijmeg e n -477 Brief van Nuyens aan Thijm, 2 juni 1867, Archief Thijm, K D C .
488 Idem.

2166

Katholieke identiteit en historisch bewustzijn
Nuyens'' retorische strategie

Nuyens'' voornaamste strategie was het om Motleys Rise te stigmatiseren als extreemm vooringenomen. Motley was partijdig. Omdat hij partij kiest voor Willem
vann Oranje vergoelijkt hij al diens daden en kan hij geen enkel begrip opbrengen
voorr diens tegenstander Filips. Hij meet met twee maten en verwringt daarbij de
feitenn en stelt ze in een vals daglicht. Dat Motley daarbij enig succes boekte, wijdt
hijj vooral aan diens schrijfstijl. Het was dan ook deze schrijfstijl die Nuyens bij
herhalingg in een ongunstig daglicht stelde. Een bloemlezing uit De Beroerten:41*
** "De schets, door Motley gegeven, is schitterend, maar met valsche kleuren en
voll haat en partijzucht."
::
"" "[M]et hartstochtelij ken haat of vooringenomenheid (...) geschreven."
** Het is Motley "die al deze beschuldigingen van Viglius' vijanden en tegenstanderss in den laatsten tijd weder op eene schilderachtige, maar zeer onjuiste wijze
heeftt geformuleerd."
::
"" "De schildering van Karels regeering in de Nederlanden is door Motleij met valschee kleuren voorgesteld."
::
"" "[Bjijna niet één werk over de nederlandschen geschiedenis met zulken vinnigen
haatt is geschreven tegen alles wat den Katholiek dierbaar is, met zulke verachtingg en verguizing wat hem heilig is, met zulke fanatieke woede tegen Filips, de
Spanjaardenn en de katholieke Nederlanders, met zulke fanatieke vergoding van
Oranjee en diens Nederlanders. Het wordt daardoor voor den rechtvaardigen lezerr ten eenenmale ondragelijk en voor de behoorlijke kennis der geschiedenis
vann die dagen ten eenenmale onbruikbaar."
::
"" "verwringt de feiten met oogmerk om alles, niet slechts wat van spaansche, maar
ookk wat maar van katholieke zijde komt, hatelijk voor te stellen".
** "Rhetorische uitvallen; meer niet!"
::
"" "Een bewijs hoe Motley de feiten schildert naar fantazie, niet naar hetgeen hij
geboekstaafdd vindt."
;:
"" "Men ziet hier weder hoe Motley de geschiedenis verwringt en geheel en al onwaarheidd spreekt."
::
'' "Geen sterker bewijs, hoe de amerikaansche schrijver de geschiedbronnen, welkee hij aanhaalt, verwringt naar zijn hartstochtelijke zienswijze".
::
"" "Ongetwijfeld moet men de historie schrijven als een roman of als een pamflet
enn veel vertrouwen stellen in de onbekendheid (ook der Nederlanders) met de
personenn en gebeurtenissen der VXIe eeuw, om zulk een oordeel te durven uiten." "
** "[B]eschuldigt onoordeelkundig en hartstochtelijk Don Jan".
** "Motley, wiens voorstelling meer op effekt berekend dan op waarheid gegrond
is." "

499 W.J.F. Nuyens, Geschiedenis derNederla.nd.sche Beroerten in de XVIe eeuw (Amsterdam 1865-1870) deel
I,, 7, noot 1; Idem, 35, noot 2; 56, noot 1; 96, noot 1; 106, noot 1; 128, noot 2; deel II, 9; deel II, tweede deel, 19,
noott 1; 96, noot 1; 159, noot 1; 253, noot 1; deel III, eerste deel, noot 1; tweede deel, 17, noot 1; 79, noot 3; 164,
noott 2.
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::

'' "[Stelt] de feiten in een valsch daglicht".
"" "[BJlinde vooringenomenheid diens schrijvers met den Zwijger".

:

Motleyy schreef misschien prachtig maar hij is volgens Nuyens vooral uit op effect
enn niet op de waarheid. Motley schilderde een prachtig schilderij, maar met valse
enn hatelijke kleuren. Afkeurend bedoeld schrijft Nuyens dat men misschien historiee kan schrijven als een roman maar dat een echte geschiedschrijver zo toch niet
tee werk kan gaan. Nuyens trekt een vergelijking met de historische roman,50 die bij
hemm blijkbaar niet gunstig bekend staat. In een historische roman worden fabeltjess opgedist die niks met de geschiedenis te maken hebben.
Tegenoverr de Amerikaan plaatst Nuyens zichzelf als een geheel ander type
historicus:: als de antithese van Motley. De historicus moet volgens Nuyens onbevooroordeeldd zijn, zonder vooringenomenheid, eerlijk en nauwkeurig afwegend,
niett met twee maten metend: allemaal eigenschappen die Nuyens in Motley miste.
Hett is opvallend hoe vaak Nuyens zijn geschiedkundig credo formuleert vanuit
eenn felle aanval op Motley. Als motto voor De Beroerten gebruikte hij, in een
enigszinss gebrekkige vertaling, het bekende woord van Cicero: "Wie weet niet dat
hett de eerste plicht eens geschiedschrijvers is, dat hij niet iets onwaars durve zeggenn of iets waars niet durve zeggen: dat hij bij het schrijven geen vermoeden geve
vann te willen vergoelijken of iets te verdraaien."51 Meerdere malen spreekt hij over
dezee "eerste" en "heilige plicht" van iedere geschiedschrijver.52 O p dit punt zou de
historicuss zich onderscheiden van de romanschrijver. Het is misschien zo dat
schrijverss als Waker Scott vanuit hun dichterlijke verbeeldingskracht de historischee waarheid dichter benaderen dan sommige historici, zoveel wil Nuyens nog
well toegeven. Echter: "verbeelding is een verleidster, die de historie van den weg
derr waarheid poogt af te leiden. Dichters zijn veel te subjektief om ooit eene zaak
behoorlijkk objektief te kunnen beschouwen." Wat dat betreft had Motley, naar de
meningg van Nuyens, beter een roman kunnen schrijven: "hij zou dan beter op zijnee plaats geweest zijn; misschien had hij Waker Scott geëvenaard, zoo niet overtroffen."533 Nuyens beschreef Motley als een schrikbeeld van hoe literaire geschiedschrijvingg in strijd kon zijn met het ideaal van een onbevooroordeelde geschiedschrijving. .
Nett als Fruin gebruikte Nuyens een afstandelijke schrijfstijl, die zich meer leendee voor 'objectieve' wetenschapsbeoefening dan de 'literaire' schrijfstijl van Motley.544 Nuyens presenteerde zich zo als een ander type historicus. Een type histori-

500 Nuyens, Geschiedenis der Ncderlandsche Beroerten, deel III, deel 1, 135.
511 Nuyens, Geschiedenis der Ncderlandsche Beroerten, deel III, deel 2, 225.
522 Idem, band II, deel 1, 32; band III, deel 1, 218; band III, deel 2, 225.
533 Nuyens, De Nederlandsche Beroerten der XVIe eeuw, uit een Katholiek oogpunt beschouwd, 13.
544 O n n o Boonstra heeft een computeranalyse gemaakt van het taalgebruik van enkele negcntiende-eeuwse
Nederlandsee historici, waaronder ook Fruin en Nuyens. Zijn conclusie was dat waar Van Vloten tamelijk wat
literairee middelen gebruikt om zijn geschiedverhaal te kracht te geven, dit bij Nuyens en Fruin veel minder het
gevall is. O n n o Boonstra, 'Stijl en distantie. Een computeranalyse van zes teksten van negentiende-eeuwse geschiedschrijvers',, in: Verleden Tijd Schrift 2 (1996) 31 -35. Over Van Vlotens literaire schrijfstijl, die sterk geïnspireerdd was door Hoofts Historiën, zie: Mea Mees-Verwey, De betekenis van Johannes van Vloten (Santpoort
1928)96-113. .
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cuss dat aansloot bij de eisen van de nieuwe, wetenschappelijke geschiedschrijving.
InIn zijn voorwoord ging Nuyens uitgebreid in op de door hem gebruikte bronnen,
waarbijj hij - geheel in de nieuwe geest - uitgebreid aan bronnenkritiek deed.55
Meermalenn schrijft Nuyens dat de historicus nuchter moet analyseren en het bewijsmateriaall voor en tegen goed tegen elkaar moet afwegen. Zijn noten, onder
aann de pagina, legden er getuigenis van af. In deze retorische strategie paste ook
eenn aanval op de wijze waarop Motley zijn bronnen gebruikte. In de nieuwe wetenschappelijkee geschiedschrijving moesten dit soort argumenten immers de
doorslagg geven. Meermalen liet Nuyens zien dat Motley zijn bronnen onjuist of
onvolledigg citeerde. Hij demonstreerde zo dat hijzelf, in tegenstelling tot Motley,
dee serieus te nemen wetenschapper was. De onbevooroordeelde onderzoeker die
zoo onpartijdig mogelijk te werk was gegaan.

Eenn vergelijking van de Opkomst en de Beroerten
Maarr Nuyens wilde niet alleen afbreken. Hij wilde ook een nieuwe visie geven op
dee geschiedenis van de Nederlandse Opstand. Nuyens' visie was een katholieke
visie.. Dat was nog ingewikkeld genoeg. Want hoe kon een katholieke visie op de
Opstandd tegelijk ook nationaal zijn? Nuyens* standpunt over de Opstand werd
noodzakelijkerwijss gekenmerkt door een grote mate van ambivalentie. Terwijl
Motleyy de Opstand zag als een algemeen en nationaal volksverzet tegen de wrede
onderdrukkendee inquisitie, dus als een strijd omwille van de (geloofs)vrijheid, geloofdee Nuyens minder in dit soort monocausale verklaringen waarin goed en
kwaadd eenduidig tegenover elkaar geplaatst worden. Nuyens' verhaal was minder
eenduidigg dan dat van Motley. Nuyens verklaarde de Opstand uit een complex
samengaann van een drietal factoren: het verzet van de adel tegen de centraliserendee politiek van de koning; het nationale verzet tegen de Spanjaarden; en de Reformatie.5,66 In bijna alle gevallen koos Nuyens in feite partij voor Filips, die met zijn
centraliserendee politiek in de geest van zijn tijd handelde. Net zoals elders in Europaa stuitte dit op het particularistisch verzet van de adel, die zich in haar macht
enn rijkdom beknot zag. Een belangrijk verschil met elders was echter dat hier ook
eenn nationaal element ging meespelen, omdat de vorst immers een Spanjaard was.
Ditt nationale element is misschien het enige waar Nuyens nog sympathie voor op
kann brengen, al plaatste hij ook hier enkele kritische kanttekeningen. Zo waren
Margarethaa van Parma en Granvelle volgens hem geen vreemdelingen (want toch
geborenn in de Nederlanden of Bourgondië), zoals de Duitse vorst Willem van
Oranjee dat overigens wèl was.
Dee Hervorming was voor Nuyens de belangrijkste factor, echter vooral in negatievee zin. De Opstand was voor hem geen strijd omwille van verdraagzaamheid
enn gewetensvrijheid. "Geen scheever voorstelling dan deze. Door met duizend

555 Nuyens, Geschiedenis der Nederïandsche beroerten, Voorwoord, xvii-xxii.
566 Over N u y e n s ' oordeel over de grondoorzaken van de Nederlandse Opstand zie het derde hoofdstuk van
deell I van de Beroerten, pp. 85-142.
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tongenn op duizendvoudige wijze zooiets te herhalen, is men er in geslaagd, het den
oppervlakkigenn of bevooroordeelden voor goede munt te doen aannemen".57
Omdatt hij vooral dit beeld wil afbreken besteedt hij aan dit punt nogal veel aandacht.. De protestanten waren het tegendeel van verdraagzaam: ze waren uit op de
onderdrukkingg van de katholieken en vroegen alleen vrijheid voor zichzelf. De
protestantee gezindten waren ook nog eens van vreemde bodem afkomstig: van
buitenaff kwamen ze hier het gezonde vaderland infecteren met hun verderfelijke
ideeën.. Het is duidelijk dat daar Nuyens' sympathie niet lag: "De grondzuilen van
hett maatschappelijk gebouw werden er door aangerand (...) Zij schokte tot in de
diepstee grondvesten alles wat aan eene natie lief en dierbaar is: godsdienst, overleveringg der vaderen, het maatschappelijk leven, in één woord, alles."5N Alles waar
Nuyenss voor stond aangetast door een klein groepje van fanatici. Een veel groteree groep van de bevolking bleef katholiek, terwijl een nog groter deel (vooralsnog)
geenn partij wilde kiezen: de zogenaamde middengroepen op wier bestaan Woltjer
laterr zo nadrukkelijk zou wijzen.5''
Dee retorische middelen, waarmee Nuyens zijn katholieke visie uitdroeg, krijgen
scherperr reliëf als wij de samenhang en de opbouw van Nuyens' geschiedwerk
vergelijkenn met die van Motley. Een geschiedschrijver maakt doorlopend keuzes:
opp welke manier zal hij zijn verhaal vertellen, welke gebeurtenissen zijn belangrijk
enn moeten dus uitgebreid behandeld worden en welke niet, hoe moet de stof verdeeldd worden over de verschillende hoofdstukken, wat is de structuur en opbouw
vann het totale werk? De historicus legt kortom accenten waaruit zijn visie op de
geschiedeniss blijkt. Hij heeft daarbij wel rekening te houden met bepaalde historiografischee tradities. Bepaalde gebeurtenissen zijn een algemeen geaccepteerd
onderdeell geworden van wat in een verhaal over, in dit geval, de Opstand thuishoort.. Wanneer je als geschiedschrijver deze episoden minder belangrijk vindt,
dann zul je dit uitvoerig moeten beargumenteren. Een afwijkend verhaal moet zo
overtuigendd mogelijk gebracht worden. Waarin liggen de verschillen tussen Motleyy en Nuyens?
Dee omvang van Nuyens' verhaal over de Opstand verschilt niet zoveel van die
vann Motley: beide hebben, van de troonsafstand van Karel V tot aan de dood van
Willemm van Oranje, ongeveer drie miljoen lettertekens nodig. Beiden leggen uiteraardd verschillende accenten. Voor Motley lag het natuurlijk eindpunt van zijn
RiseRise bij de dood van Willem van Oranje. Naar zijn zeggen viel de opkomst van de
Nederlandsee Republiek samen met de levensgeschiedenis van zijn held en hoofdpersoonn Willem van Oranje.h0 Probleem daarbij was wel dat Oranje in de jaren
1572-15799 (de Pacificatie van Gent) op het hoogtepunt van zijn macht stond en
datt in de periode erna tot aan zijn dood het eigenlijk almaar slechter ging. Motleys

577 Idem, 100 en verder.
588 Idem, 105.
599 Zie bijvoorbeeld enkele van zijn belangrijkste opstellen, gebundeld in J.J. Woltjer, Tussen vrijheidsstrijd en
burgeroorlog.burgeroorlog. Over de Nederlandse Opstand (I5i5-liH0) (Amsterdam 1994). Over de middengroepen aldaar
bijvoorbeeldd 14 en 17. Woltjer vestigde zijn faam als kenner van de Nederlandse Opstand met zijn proefschrift
FrieslandFriesland in hervormingstijd (Leiden 1962).
600 Motley, Opkomst, laatste deel 352.
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verhaall kon dus niet in een glorieuze climax eindigen. Toen Oranje overleed was
Parmaa volop in opmars, het voortbestaan van de Republiek was in 1584 nog
geenszinss gegarandeerd. Dat was het wel toen Filips overleed in 1598, het eindpuntt van Nuyens' verhaal. Filips was dan wel niet zijn grote held, maar in de dynastiek-- en persoonsgeoriënteerde negentiende-eeuwse geschiedenissen lag het
voorr de hand het verhaal op te hangen aan de regeerperioden van vorsten: in Nuyens'' geval dus Filips II, de wettige vorst in de Nederlanden in deze periode.
Allereerstt volgt een globale vergelijking van het aantal pagina's dat Motley en
Nuyenss gebruiken per hoofdstuk, daarbij uitgaande van Nuyens' hoofdstukindelingg en afgezet tegen het totaal aantal bladzijden van elk werk afzonderlijk.
PeriodePeriode
1554-15666
1566-15677
1567-15722
1572-15766
1576-15799
1579-15844
Totaall

(tot de Beeldenstorm)
(tot de komst van Alva)
(t/m Den Briel)
(t/m Pacificatie Gent)
(t/m Unie van Utrecht)
(t/m dood Oranje)

Nuyens

%

Motley

264p p
281p p
225p p
309p p
355p p
240p p

15,8% %
16,8% %
13,4% %
18,5% %
21,2% %
14,3% %

364p p
102p p
212p p
264p p
222 7p
172p p

27,1% %
7,6% %
15,8% %
19,7% %
16,9% %
12,8% %

1674p

100%

134 lp

100%

Hieruitt blijkt dat Motley na een uitgebreide inleiding nauwelijks ingaat op de
beeldenstormm (die bij Nuyens van groot belang is) en dat hij daarna langzaam naar
eenn climax toewerkt die voor hem blijkbaar in de jaren 1572-1576 ligt. Daarna lijkt
hett verhaal langzaam als een nachtkaars uit te gaan. Dit is niet verbazingwekkend
alss bedacht wordt waar het Motley om ging. Volgens hem lag het hoogtepunt van
dee Nederlandse Republiek tijdens de succesjaren van Willem van Oranje in 15721576.. Daarna was het Parma die in opmars is en was eigenlijk alleen het wachten
opp de dood van Oranje.
Hett meest opvallend is dat Motley de aanloopperiode (1554-1566) uitvoerig beschrijft,''11 terwijl Nuyens langer blijft stilstaan bij het beeldenstormjaar. Het is
daaromm van belang om wat uitvoeriger stil te staan bij de cruciale beginjaren van
dee Opstand om nauwkeuriger te kunnen traceren waaraan dit verschil te wijten is.
Beidee geschiedschrijvers hebben de periode tot en met 1566 in twee delen onderverdeeld,, bij Motley viel deze onderverdeling samen met, zoals hierboven al gezegd,, de regeerperioden van de landvoogden, in dit geval eerst Filips zélf en na zijn
vertrekk uit de Nederlanden Margaretha van Parma. Nuyens gebruikt in totaal
twaalff hoofdstukken, Motley dertien. Een groot aantal hoofdstukken en onderwerpenn valt ongeveer samen, zoals bijvoorbeeld de beschrijving van de troonsafstandd van Karel V, de beschrijving van de voornaamste hoofdpersonages en het eigenlijkee geschiedverhaal tot aan het vertrek van Margaretha. Motley besteedt wat
611 Belangrijk is op te merken dat ik van Motley de Nederlandse vertaling gebruik, dus zonder de uitvoerige
inleidingg op de Nederlandse geschiedenis zoals die in het Engelse origineel is afgedrukt.

%
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meerr aandacht aan de krijgshandelingen bij St. Quentin en Grevelingen (tegen de
Fransen),, die eigenlijk nauwelijks passen in een verhaal over de Opstand, maar
voorr Motley van belang om Lamoraal van Egmond te introduceren en de roem die
hijj haalde in dienst van Filips. Hèt grote verschil tussen Motley en Nuyens is dat
eerstgenoemdee een uitvoerig hoofdstuk van ongeveer veertig bladzijden over de
inquisitiee inlast." Motley beschrijft de inquisitie, "het gedrochtelijk monster, dat
vuurr en verwoesting dreigde te verspreiden, ontzettender dan ooit natuurkrachtenn dit vermochten",63 in de meest schrille termen. Hij gaat uitvoerig in op enkele
bloeddorstigee voorbeelden van ketterijvervolgingen omdat "deze afgrijselijke
verhalenn de oorzaken aanwijzen van die ontzachlijke beweging, waardoor een
groott gemeenebest geboren en een oude dwingelandij vernietigd werd (...) nu
werdd het tijd dat zelfs de steenen op de straten tot muiterij oversloegen."6"* Even
verderr heet het: "De tooneelen van schandelijk geweld en de uitzinnige vervolgingenn werden alras zoo afschuwelijk, dat noch katholiek, noch calvinist het langer
konn aanzien. De gevangenissen waren opgepropt met slachtoffers, de optochten
tott het leiden van veroordeelden naar den brandstapel vulden de straten."65 Voor
Motleyss verhaal was het van belang de wreedheden der inquisitie zo breed mogelijkk uit te meten om de daarop volgende beeldenstorm te kunnen rechtvaardigen.
Omm enig tegenwicht aan Motley te geven moest ook Nuyens noodgedwongen ingaann op de inquisitie. Ter relativering sloeg hij vooral een geruststellende toon aan:
Filipss moest wel handelen zoals hij deed tegen die onverdraagzame en fanatieke
ketters.. Volgens Nuyens was de inquisitie niet bedoeld als repressief instrument:
hijj noemt het ook veel liever met een neutralere term 'gewetensonderzoek'. De
katholiekenn moesten wel, wilden ze niet totaal door de hervormers verdelgd worden.. Het aantal slachtoffers van de inquisitie was, naar zijn zeggen, zeer bescheiden:: misschien op zijn hoogst maar 500 - terwijl tegenstanders het altijd over duizendenn en duizenden hebben. En het was ook hun eigen schuld: hadden ze bij de
troonsafstandd niet allemaal trouw gezworen, ook Willem van Oranje!, aan de
voorvaderlijkee katholieke godsdienst, het fundament waarop de gehele samenlevingg rustte? Nuyens vindt dit zo belangrijk dat op de momenten dat bij Karels afstandd de handhaving van de katholieke godsdienst ter sprake komt hij in zijn beschrijvingg overgaat op letterlijke citaten, om er extra de aandacht op te vestigen.
Inn de beschrijving van de Beeldenstorm lag het precies omgekeerd. Hier verwijlt
Nuyenss breed en uitvoerig bij de door de calvinisten begane vernielingen en
wreedhedenn terwijl het nu de beurt aan Motley is te relativeren, in een qua omvangg in vergelijking met Nuyens veel minder pagina's tellend hoofdstuk. Nuyens
wildee het beestachtige gedrag van de calvinisten aan de kaak stellen, om zo de
komstt van Alva te rechtvaardigen. De beeldenstormrazernij "was als die van eenenn razenden stier, die den landman zelven niet kan bereiken, maar zijn achtergelatenn kleedingstuk onder de voeten trapt en, blind door razernij, brullend vaneen

622
633
644
655

Hoofdstuk 3, band 1, 183-225.
Idem, 183/84.
Motley, eerste gedeelte, eerste deel, 197-198.
Motley, eerste gedeelte, tweede deel, 15.
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rijtt en verscheurt."66 Ook Motley kon er niet om heen dat de Beeldenstorm een
staaltjee van protestantse vernielzucht was. Hij erkende dat "Het verheven tooneel
derr onafzienbare grasprediking werd bezoedeld door het ruw geweld van de
beeldstormerij." 677 Ter relativering droeg hij echter aan dat de beelden de personificatiee van de geloofsvervolging waren geworden. De Beeldenstorm was "gericht
tegenn de zinnebeeldige teekenen eener kerk, die de Hervormden op vreeselijke
wijss had vervolgd."68 Verder nam maar een zeer klein deel van de bevolking er aan
deell en de predikanten keurden de acties over het algemeen af. Ook was de Beeldenstormm niet gericht op mensen en was er alleen sprake van vernieling en niet van
diefstall om zichzelf te verrijken. Motley doet zelfs een poging de Beeldenstorm
wegg te schrappen tegen een latere gebeurtenis: de bloedraad van Alva was toch
veell erger! Na het voor hem korte en bijna onschuldige intermezzo van de Beeldenstormm zet hij weer alle schijnwerpers op de wandaden van Filips, de hoofdschuldigee die alles had uitgelokt.
Hoee anders is het verhaal, in context en cohesie, van Nuyens! Nuyens kon de
Beeldenstormm niet zien als een gerechtvaardige reactie op wrede onderdrukking.
Volgenss hem had Filips juist zeer gematigd opgetreden. Filips' enige fout was misschienn dat hij na de eerste opstootjes niet onmiddellijk naar de Nederlanden was
afgereisdd om het optreden van enkele raddraaiers meteen in de kiem te smoren.
Alss het dan niet aan Filips lag dan moest Nuyens dus een andere zondebok vinden.. Hij vond die in de berooide en zelfzuchtige adel. Volgens Nuyens gebruikte
dee adel de hervorming als een middel om zichzelf te verheffen: zij zijn in feite de
verwekkerss van de Opstand geweest. De felle calvinisten omvatten niet meer dan
1/100 deel van de bevolking.69 Het smeulend vuur werd aangewakkerd door opruiendee preken van de predikanten. De calvinistenn wilden niet meer of minder dan de
uitroeiingg van alles wat katholiek was: in verschillende plaatsen, zoals Valencijn,
vestigdenn ze een onverzoenlijke en onverdraagzame dictatuur. Filips kon niet anderss dan hier streng op reageren.
Inn essentie had Filips volgens Nuyens het recht aan zijn kant. Niet Filips behoortt in de beklaagdenbank maar de zelfzuchtige adel, die alleen op eigenbelang
uitt was. In een dergelijke configuratie paste het niet Filips' strenge plakkaten te
behandelen.. Dit onderwerp stelt hij daarom uit naar een volgend hoofdstuk.73
Hett gehele werk in aanmerking genomen lijkt bij Nuyens de verdeling van het
aantall pagina's over de verschillende hoofdstukken evenwichtiger, al moet daarbij
bedachtt worden dat zijn hoofdstukindeling als uitgangspunt is genomen. Zijn climaxx ligt in de jaren 1576-1579, waarin "dat rampzalige jaar 1578"71 voor hem centraall staat. "Het jaar 1578 is misschien het grootste'wonderjaar', meer nog dan 1566/'72
Ditt deel van het werk, dat samenvalt met het landvoogdschap van Don Juan van

666
677
688
699
700
711
7272

Nuvcns, hoofdstuk 4, 100.
Idem, 119.
Motley, eerste gedeelte, eerste deel, 116.
Zie Nuvens, hoofdstuk VII.
Nuyens, Geschiedenis der Nederlandschc Beroerten, band I, deel 1, 173.
Nuyens, Geschiedenis der Nederlandschc beroerten, band III, deel 1, 284.
Idem, 212.
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Oostenrijk,, is bij Nuyens een felle aanklacht tegen de "overzaadbare heerschzucht"73
vann Willem van Oranje en het "kalvinistiesch-demagogisch schrikbewind"74 dat onderr zijn leiding in de Nederlanden werd doorgevoerd en waarvan Gent het meest
afschuwwekkendee voorbeeld was. En dat terwijl Don Juan in alle eerlijkheid de vredee wenste net als de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking. Alleen
hett stoken van Willem van Oranje, met zijn kleine minderheid van calvinisten, zorgdee voor een hernieuwd begin van de burgeroorlog.

Betekenisvollee details
Hett is altijd meteen duidelijk waar Nuyens' voorkeuren liggen. Het calvinisme
wordtt bij hem meestal in één adem geconfigureerd met fanatisme, demagogie,
Beeldenstorm,, plundering, onverdraagzaamheid en onderdrukking van de (meerderheidd van) katholieken.
InIn de retorische strategie van zowel Motley als Nuyens paste de toevoeging van
eenn massa ogenschijnlijk kleine details. Bij Motley worden de slechte personages
steevastt betrapt met bijvoorbeeld een rozenkrans of jezuïetencatechismus op zak
(Balthasarr Gerards!). Vergelijkbaar zijn bij Nuyens de hervormers vrijwel altijd
uitgetredenn nonnen of monniken, die liefst doorlopend overspel plegen of in ieder
gevall een liederlijk en bloeddorstig leven leiden. Ook is Nuyens nooit moe op te
merkenn dat de hervorming en de hervormers over het algemeen van vreemde bodemm afkomstig waren, dit ter relativering van de stelling dat Willem van Oranje
mett zijn calvinistische aanhangers de nationale partij zou vertegenwoordigen. Het
zijnn retorische configuraties die het geschiedverhaal richting en betekenis geven.
Dee goede en de slechte personages zijn, zeker bij Motley, zelfs herkenbaar door
hunn uiterlijk." Neem bijvoorbeeld het uiterlijk van Filips II: volgens Motley was
hett een tenger en mager man beneden de middelbare grootte, dunne benen, enge
borst,, dikke afhangende lip, grote mond en een vooruitstekende onderkaak.7ft Iemandd met zo'n uiterlijk moet wel een schurk zijn. Het verblijf van Willem van
Oranje'ss zoon Filips Willem in Spanje heeft bij Motley zelfs onmiddellijk gevolgenn voor diens karakter en, daarmee onlosmakelijk verbonden, zijn uiterlijk. Zijn
verblijff in Spanje maakte van hem een Spanjaard: "gefronsde wenkbrauwen, somberr karakter en Jezuïtische gewoonten".77 Hij ondergaat een gedaanteverwisseling
diee hem voor de lezer herkenbaar maakt als schurk. Uiterlijk, innerlijk en gewoontenn hangen dus samen en worden hier in één adem bijeengevoegd.
Volgenss Jan Romein domineren in Motiey's werk drie kleuren: wit, zwart en
rood.. "[H]et zwart van de tirannieke dweepzucht, het wit van de burgerlijke vrijheidsdrangg en het rood van het bloed der martelaren, die hun leven lieten in de
733 Nuyens gebruikt het woord tot drie keer toe in hoofdstuk III (127-195) van band III, deel 1 van zijn Beroerten'. roerten'.
744 Idem, 182.
755 Voor Motley vergelijk voor dit alles Levin, History as romantic art, passim.
766 Motley, De opkomst van de Nederlandscbe republiek, eerste gedeelte, deel 1, 8-9.
7777 Motley, De opkomst van de Nederlandscbe republiek, eerste gedeelte, deel 2,251.
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strijdd tussen wit en zwart."78 Voor Motley was de strijd er een tussen goed en
kwaad,, wit tegenover zwart met als enige tussenkleur het rode bloed wat vooral
aann de kant van de opstandelingen vloeide. Bloed schijnt wel een bijzondere obsessiesessie van Motley te zijn. Het symboliseert het lijden dat het Nederlandse volk
moestt ondergaan en de wrede manier waarop Filips en Alva te werk gingen in het
bereikenn van hun doelen. Beider leven staat in het teken van het bloed. Zo zou Alva'ss leven bestaan hebben uit "bijna zeventig jaren lang bloed gedronken" te hebben799 terwijl Filips "reeds meer misdaden begaan en dieper in het bloed zijner
onderdanenn gewaad had, dan ooit een monarch te voren"/ 0 Filips was een Draculaa avant la lettre: "Het bloed van drie-en-twintighonderd zijner natuurgenooten,
inn koelen bloede, op zijn last, in één enkele stad [Haarlem 1572], vermoord, bleek
voorr den bloeddorstigen Monarch een heulsap: hij dronk, en voelde zich verkwikt."81 1
Motleyy beschreef het allemaal in apocalyptische termen. Om de (dreigende)
Opstandd te verbeelden en de even onvermijdelijke bloedige onderdrukking door
Filipss riep Motley machtige beelden op, onder andere ontleend aan het weer.
Waarschijnlijkk is het zo dat een bepaald type historische onderwerpen verbonden
iss met een bepaald type metaforen. Omdat revolutionaire tijden gekenmerkt wordenn door onrust en beweging kiezen historici voor metaforen die dit ook tot uitdrukkingg brengen zoals metaforen ontleend aan de woeste kracht van stromend
water,, vuurspuwende vulkanen, storm en rukwinden en dergelijke. Zo spreekt
Motleyy onder andere over "den opgeruiden vloed der groote gebeurtenissen", "de
engell der verwoesting" die "op den stormwind" reed, "den dreigende storm",
"onweder"" dat broeide", de naderende "vloed" waartegen de zwakke "dam" maar
nauwelijkss weerstand kon bieden, "het volk" dat "als een opgeruide zee" naar
binnenstroomde,, "de dreigende vlam van het volksoproer", "de reusachtige Etna
[die]] zijne scherp geteekende zwarte schaduw werpt, als de spookgestalte van den
steedss dreigenden vijand, die vuur en verderf in zijn binnenste voedt", "gif" dat
"inn het lichaam van den Staat was doorgedrongen", "de noodlottige koorts, die
zichh zoo snel door de Nederlanden had verspreid"/ 2 Met de komst van Alva volgdee "den stinkdonkeren nacht"." Deze metaforen pasten uitstekend in het beeldendee verhaal dat Motley wilde vertellen. Op een dergelijke manier schilderde hij
eenn aanschouwelijk beeld van de Opstand en voerde de lezer mee in een spannendee tocht langs de historische gebeurtenissen van die tijd. Hierdoor kreeg zijn verhaall een surplus aan dramatische zeggingskracht.
Nuyenss schreef veel minder beeldend dan Motley, maar maakte wèl voortdurendd allerlei vergelijkingen. Zoals we hier boven zagen voorzag Motley zijn verhaall van een positieve configuratie: de Nederlandse vrijheidsstrijd kreeg zin en be788 Jan Romein, ' H e t vergruisde beeld. Over het onderzoek naar de oorzaken van onze Opstand', in: J. Romein,, Historische lijnen en patronen. Een keuze uit de essays (Amsterdam 1971) 153.
799 Motley, De opkomst van de Nederlandscbe republiek, eerste gedeelte, deel 3, 143.
800 Idem, 128.
811 Idem, 111.
822 Zie Motley, De opkomst van de Nederlandscbe Republiek, eerste gedeelte, respectievelijk deel 1, 127; deel
2,, 42; deel 2, 64; deel 2, 107; deel 1, 141; deel 2, 109; deel 2, 108; deel 1, 184; deel 2, 108.
833 Idem, eerste gedeelte, deel 2, 227.
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tekeniss binnen de bredere stroom in de wereldgeschiedenis richting toenemende
vrijheid.. In essentie was de Nederlandse O p s t a n d d a a r o m te vergelijken met de
Bataafsee vrijheidsstrijd tegen de Romeinen, maar o o k met latere gebeurtenissen
alss de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. O m d a t N u y e n s veel minder positieff over de Nederlandse O p s t a n d dacht, trok hij zijn vergelijkingen vaak in het
negatieve.. H e t zestiende-eeuwse verzet tegen de nieuwe indeling van de bisdommenn vergeleek hij bijvoorbeeld met het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie
inn 1853:
"Hett is haast ongelooflijk, hoeveel tegenstand deze uiterst weldadige maatregelen ter verbeteringg van de Kerk der Nederlanden bij alle klassen en standen der maatschappij ontmoetten.. Hadden wij in onze dagen niet gezien, hoe men thans, in het midden onzer XlXe
eeuw,, die zoo op hare verlichting roemt, twee van de meest ontwikkelde volken in onrust
ziett geraken op het woord van 'bisschoppen', hoe arm en rijk werd opgezweept, de gemoederenn verhit, de grootste ongerijmdheden aan de menigte voor goede munt in handen
gestoptt werden, terwijl de onnoozelen zich lieten medesleepen, de fanatieken in volle opgewondenheidd geraakten en de politieken zich op het kussen wisten te werken: - hadden
wijj dit niet met eigen oogen aanschouwd, wij zouden aan de opgewondenheid der jaren
15600 en 1561 moeilijk kunnen gelooven. In de XVIe eeuw hadden de Nederlanden hunne
aprilbewegingg op groote schaal."84
N e tt als in de negentiende eeuw ging het o m de omverwerping van een onwelgevalligg ministerie: zoals Thorbecke in 1853 ten val werd gebracht overkwam G r a n vellee dit in de jaren 1560.85
U i tt de vergelijkingen die N u y e n s maakt, k u n je aflezen dat zijn denkkader bepaaldd werd d o o r de revolutiedagen van 1848 en meer in het bijzonder d o o r de Italiaansee eenwording en de ondergang van de Kerkelijke staat. "Lag de geschiedenis
nogg niet versch in aller geheugen, hoe, bij de roerloosheid en verslagenheid der
weigezinden,, bij de onverschilligheid van velen, het aan kleine goed georganiseerdee benden revolutionnairen gelukt is o m in 1848 geheele Staten in de grootste beroeringg te brengen, - wij zouden ons van eene gelijke verslagenheid geen denkbeeldbeeld kunnen vormen."8b In vernielzucht deden de calvinisten niet onder voor de
"terroristen"" van zijn tijd.87 Hij vergeleek ze met de bloeddorstigste revolutionairenn van later tijden: "Te G e n t was Hembijze met de Kalvinisten en het gepeupel
nogg altijd meester der stad. D e razernij van dien woesten h o o p tegen alles, wat den
Katholiekenn heilig was, gaat alle beschrijving te boven; zij is niet anders te vergelijkenn dan met die van de woedendste Sansculotten uit de slechtste dagen der franschee omwenteling van 1793." 88
Mett dergelijke vergelijkingen wilde N u y e n s de daden van Willem van Oranje en

844 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, deel 1,152.
855 Idem, 164.
866 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band I, deel 2,123-124. Cursivering van mij.
877 Overigens vergeleek Nuyens ook het schrikbewind van Alva met dat van "zijne navolgers, de terroristen
vann latere tijden, het mogen dan fransche jakobijnen of de generaals van Victor Emanuel in het Napelsche wezen".. Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band II, deel 1, 56.
888 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band III, deel 2, 32.
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zijnn calvinistische volgelingen zo negatief mogelijk afschilderen. Ze gingen net zo
ergg tekeer als revolutionaire groepen van later tijden, waarmee de negentiendeeeuwsee calvinisten juist het minst geïdentificeerd wilden worden. Nuyens achtte
vergelijkingenn met het heden gerechtvaardigd omdat mensen in essentie door alle
eeuwenn heen hetzelfde blijven. "De mensch is en blijft door alle eeuwen dezelfde;
daaromm zullen door alle eeuwen heen ook de berekeningen, op zekere gemoedsaandoeningenn en hartstochten gegrond, doel blijven treffen."89 Daarom ook kunnenn we navoelen wat mensen uit het verleden hebben meegemaakt.
Omgekeerdd mocht Nuyens graag de wandaden uit het katholieke kamp neutraliserenn en relativeren door er een protestantse wandaad tegenover te plaatsen. Dit
wegstreepmechanismee wordt voortdurend door Nuyens gehanteerd. Een voorbeeldd hiervan is de bestraffing van de beeldenstormers, die zo wreed zou zijn geweest.. Zo ging dat nu eenmaal in de zestiende eeuw, zegt Nuyens, terwijl de beeldenstormerss ook in de negentiende eeuw streng bestraft zouden zijn. En Filips'
protestantsee tijdgenoten zouden het net zo gedaan hebben: "wij kunnen, zonder
onss aan overdrijving schuldig te maken, zeggen, dat de anglikaansche Elizabeth en
dee luthersche August van Saksen, al die personen, welke de katholieke Alva naar
hett schavot liet voeren, insgelijks door beulshanden zouden hebben doen sterven."900 Net zoals Nuyens katholieke wandaden tegen protestantse wandaden uit
diee tijd wegstreepte mocht hij ook graag voorbeelden van latere protestantse heldenn aanhalen, zoals bijvoorbeeld Cromwell. "Cromwell, om een enkel voorbeeld
aann te halen, heeft even meedogenloos en wreed Ierland in 1650 vertrapt en vertreden,, als Alva de Nederlanden in 1568, en men weet, hoe Cromwell door de
protestantschee even als door de liberalistische pers ten huidigen dage weder wordt
vereerd."" Om nog maar te zwijgen van de wreedheden van tijdgenoot Victor
Emanuel!911 Ook bij Nuyens worden heden, verleden en een verder verleden in één
ademm samengebracht.

Dee afbraak van een standbeeld
Dee tegenstrijdige visies culmineren in Motleys en Nuyens' behandeling van hun
beiderr hoofdpersonage Willem van Oranje. Meteen al aan het begin van zijn Opkomstkomst poneert Motley de stelling dat Willem van Oranje voor hem was "het
middenpunt,, waarom de gebeurtenissen en personen van dit tijdvak zich als van
zelvee groepeeren".92 En aan het eind gekomen van zijn verhaal concludeert Motleyy nog eens dat leven en handelen van de prins hebben gefungeerd als belangrijkstee vormbepalende principe van zijn werk: "De geschiedenis van de opkomst dezerr Republiek is tevens de levensgeschiedenis van Willem den Zwijger geweest.
Ditt geeft eenheid aan het verhaal".93 Maar ook bij Nuyens vervulde Willem van
899
900
911
922
933

Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band II, deel 2, 279.
Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band II, deel 1, 49-50.
Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band II, deel 1, 9-10.
Motley, De opkomst van de Nederlandsche republiek, eerste gedeelte, deel 1, 108.
Motley, De opkomst van de Nederlandsche republiek, eerste gedeelte, deel 4, 352. Dr W.A. Dekker heeft
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Oranjee de hoofdrol. Volgens hem zou zonder de bezielende adem van Oranje de
Opstandd een kadaver zijn gebleven."4 Een beoordeling van de Opstand staat of valt
volgenss Nuyens met een diepe doorgronding van de zuiverheid van de motieven
vann zijn "hoofdbeweger".95
Hett is juist op het punt van de beoordeling van Willem van Oranje dat zowel
Motleyy als Nuyens kritiek te verduren kregen.% Zoals bijvoorbeeld van Fruin, die
ïnn zijn recensie van De beroerten schreef: "Ik heb maar ééne ernstige grieve tegen
denn schrijver. Het betreft zijn voortdurende verongelijking van den prins van
Oranje,, van den Zwijger, zoo als hij hem gaarne noemt."97
Motleyy kende geen twijfel: in zijn christelijk heldendicht was het duidelijk dat
niemandd in de geschiedenis der mensheid door zuiverder vaderlandsliefde gedrevenn werd dan Willem van Oranje, "Washington zelfs niet uitgezonderd".98 Terwijl
Nuyenss in zijn werk een schijn van een afstandelijk en onpartijdig oordeel trachttee op te houden was hij in zijn briefwisseling met Thijm meer uitgesproken: "het
afbrekenn van Oranjes standbeeld" zag hij als zijn "levenstaak".99 In de katholieke
traditie,, te beginnen met de ban die Filips over Oranje afkondigde, was Oranje altijdd al afgeschilderd als een zelfzuchtige eedbreker.
Inn het begin van De beroerten geeft Nuyens een uitgebreide introductie van de
persoonn van Willem van Oranje. IX Hij probeerde zijn karakterschets zo neutraal
enn objectief mogelijk te presenteren: "Het is moeilijk, een oordeel over den persoonn van Willem van Oranje te vellen, zonder van de een of andere zijde van vooringenomenheidd of vooroordeel verdacht te worden."' c ' Nuyens presenteert zich
duss wederom als een bovenpartijdige, objectieve historicus die de uitersten in het
oordeell over Oranje tegenover elkaar plaatst om vervolgens voor een onpartijdig
lijkendd tussenstandpunt te kunnen kiezen. Enerzijds was Oranje wel als satan afgebeeld,, terwijl hij in het andere kamp te boek stond als uitverkorene Gods. Nuyens'' eerste oordeelsveiling over Oranje klinkt niet onredelijk. Nuyens wilde de legendee van Oranje afpellen en hem beschouwen als historisch persoon, 1 " met zowell sterke als zwakke kanten. Oranje had volgens hem buitengewone begaafdheden,, maar werd aan de andere kant vooral gedreven door eer- en heerszucht. "Willemm van Oranje was een man van buitengewone begaafdheden, maar eer- en

uitt Motleys Opkomst een biografie van Willem van Oranje gedestilleerd: John Lothrop Motley, Willem van
Oranje.Oranje. Strijder voor de vrijheid (Franeker 1948).
944 Nuvens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band III, deel 1, 82.
955 Nuvens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band III, deel 2, 196.
966 De- persoon van Willem van Oranje heeft in de geschiedschrijving altijd uiteenlopende opvattingen opgeroepen.. Zie hierover: J.S. Thcisscn, 'De prins van Oranje in de Nederlandsche geschiedschrijving', in: Prins
WillemWillem van Oranje 1533-1953 (Haarlem 1933) 301-342 en, meer recent, E.O.G. Haitsma Muiier & A.E.M.
Janssenn (redactie), Willem van Oranje in de historie 1584-1984. Vier ecuu-en beeldvorming en geschiedschrijvingving (Utrecht 1984).
977 Fruin, 'D e Nederlandsche beroerten in de XVle eeuw', 31.
988 Motlev, De opkomst van de Nederlandsche republiek, eerste gedeelte, deel 4, 357.
999 Brief van Nuyens aan Thijm, 11 december 1865. Archief Thijm, inv.nr. 818, Katholiek Documentatiecentrumm Nijmegen.
1000 Nuvens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band I, deel I, 58-74.
1011 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band 1, deel 1, 58.
1022 "Maarde Zwijger was geen vaderdes vaderlands: hij is en blijf niets anders dan een historicsch persoon."
Nuvens,, Geschiedenis der Nedelandsche beroerten, band II, deel 2, 41.
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heerschzuchtigg in den hoogsten graad; een type dier hoogmoedige, groote vasallen,, zooals de XVIe eeuw ze nog heeft gekend".'03 Oranje als geloofs- en vrijheidsheidd behoorde volgens hem tot de wereld van de mythologie. Voor de eerste
kwalificatiee wisselde Oranje wat te vaak van geloofsrichting: wie Oranje als vrijheidsheldd wil beschouwen, laat zich teveel door het resultaat van de Opstand leiden.. Het klinkt allemaal niet onredelijk. In het vervolg van zijn verhaal blijkt
Nuyenss echter vooral oog te hebben voor de naar zijn zeggen zelfzuchtige motievenn van Oranje, zijn buitenlanderschap en zijn (mede) verantwoordelijkheid voor
alless wat in Nuyens' ogen slecht en voos was in de geschiedenis van de Nederlandsee Opstand. Deze configuratie ondersteunt hij door Oranje met een figuur uit
zijnn eigen tijd te vergelijken, Cavour, en Oranje's aanhangers met ongeordende revolutionairee bendes, zoals die in alle revoluties op de voorgrond treden. "Oranje
behoortt tot de soort der Mirabeaus en der Cavours, mannen van ouden adel,
doortrokkenn van adeltrots, maar die meesterlijk gebruik maken van de moderne
begrippenn van volkssoevereiniteit."104
Wanneerr Oranje in Nuyens' geschiedverhaal ter sprake komt dan gaat dit
meestall vergezeld met negatief bedoelde kwalificaties als dubbelhartig, buitenlander,, heerszuchtig, eigenbelang en dergelijke. Zo was Oranje voor Nuyens duidelijkk betrokken geweest bij de totstandkoming van het Compromis, maar hield hij
zichh op zijn bekende dubbelhartige manier op de achtergrond. "Dergelijke dubbelhartigee politiek is voor ons, die Cavour en Victor Emanuel in 1859 aan het
werkk hebben gezien, geen zeldzaam verschijnsel meer."105 Ook bij andere schandelijkee gebeurtenissen is Oranje altijd weer de drijvende kracht op de achtergrond:: de Beeldenstorm106 (misschien niet als aanstichter, maar zeker als profiteur),, zijn poging tot uitlevering van de Nederlanden aan Frankrijk begin jaren zeventig107,, de gevangenname van de staatsraad in Brussel in 1572.'08 Door zijn drijvenn is Oranje de eerst verantwoordelijke voor de scheuring van de Nederlanden.'C9
Hijj is niet uit op verdraagzaamheid maar op macht. "Zijn staatkundig beleid is onovertrefbaar;; maar de eerlijkheid en onbaatzuchtigheid zijner politiek behooren
..... tot den historischen roman."'10 Zelfs aan de gevangenname van zoon Filips Willemlem weet Nuyens voor Oranje een negatieve draai te geven.111 Want waarom liet
Oranjee zijn zoon in Leuven achter? Misschien wel uit zelfzucht omdat hij zijn
Nederlandsee bezittingen wilde veiligstellen voor zijn geslacht. De gevangenname
vann zijn zoon was "een schoone gelegenheid om de schijn van recht aan zijn kant
tee krijgen". Dat hij door Filips vervolgd wordt is voor Oranje een voorwendsel

1033 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band I, deel 1, 73.
1044 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band I, deel 2, 79.
1055 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band I, deel 2, 16.
1066 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band I, deel 2, 134-135.
1077 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band II, deel 2, 162.
1088 "Er werd, op aanstoken van denZwijger, door zijne werktuigen te Brussel dan tot eenen vermetelen aanslagg besloten, die de nederlandsche gewesten geheel en al in de regeeringsloosheid en als gevolg daarvan in de
machtt van Oranje wierp." Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band II, deel 2, 261.
1099 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band II, deel 2, 275.
1100 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band III, deel 1, 134-135.
1111 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band II, deel 1, 53.
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omm in opstand te komen. Voor Fruin overschreed Nuyens een grens door Oranje
medeverantwoordelijkk te verklaren voor de gerechtelijke moord op Assendelft, de
pensionariss van Haarlem (1572). Nuyens: "Men heeft Oranje's gedrag zoeken te
vergoelijkenn en te verschoonen; maar voor ieder, die de zaken uit het ware oogpuntt beschouwt, zal het bloed van de haarlemmer regeeringspersonen evenzeer
alss eene onuitwischbare vlek op zijne nagedachtenis blijven kleven, als dat van Oldenbarneveldd op die van Maurits, dat van Egmond en Hoorne op die van Alva, dat
vann Montigny op die van Filips."" 2 (Merk de vergelijking op, een beproefd stijlmiddell van Nuyens, waarmee hij zijn vonnis afsluit.)

Eenn overtuigende schrijfstijl
Doorr middel van zijn retorica gaf Nuyens richting en structuur aan zijn geschiedwerk.. Zijn retorische middelen voerden de lezer, al dan niet bewust, naar een zekeree eindconclusie: zo was het en niet anders. Door bijvoorbeeld Willem van Oranje
tee vergelijken met Cavour zette hij de lezer op een bepaald spoor. Retorica is nimmerr neutraal: zij plaatst de 'feiten' in een betekenisvol geheel en geeft er meteen een
diepee lading aan, een dieptestructuur, die de lezer onvermijdelijk in een bepaalde
richtingg stuwt. Hoe overtuigend was Nuyens eigenlijk in zijn Beroerten}
Voorr Fruin lagen Nuyens' verdiensten niet allereerst op het stilistische vlak:
"Zijnn schrijftrant, hoewel duidelijk en goed, is ook niet zoo voortreffelijk, dat
daardoorr het oude den schijn en de bevalligheid van het nieuwe zou aannemen."113
Lateree katholieke schrijvers als Brom en Rogier waren niet minder streng in hun
oordeell over de schrijfstijl van Nuyens. Zoals Brom het formuleerde: "Als schrijverr was Nuyens, wat hij op het titelblad van een brochure had genoemd, een burgerman,, die al de stevigheid en zwarigheid toonde van een burgerman, zo taai als
hijj trouw en zo trouw als hij taai was."114 Rogier sprak over een algemeen "gebrek
aann taal- en stijlgevoel" van deze "nuchtere proza-verschijning" die het ontbrak
aann "lenig taalvermogen en bovenal de zuivere smaak."115
Motleyy had de geschiedenis van de Opstand beschreven in een reeks van aansprekendee beelden. Hij beschreef de Opstand van binnenuit en wilde de lezer zo
dee dramatische gebeurtenissen doen meebeleven. Daarbij paste een beeldend, associatieff taalgebruik, om het geheel zo aanschouwelijk mogelijk voor te stellen.
Motleyy is op zijn sterkst in beschrijvingen van de entourage en in de karaktertekeningg van de hoofdpersonages. Beeldspraak in engere zin komt echter niet zo
vaakk voor als je misschien zou verwachten, maar altijd meer dan bij Nuyens. In
Motleyss beeldende taal paste ook het gebruik van meer actieve, meevoelende
werkwoordenn zoals 'sidderen'.
1122 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band II, deel 2, 111. Fruins oordeel op dit punt in
zijnn 'De Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw', 33-35.
1133 Fruin, 'De Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw', 2.
1144 Gerard Brom, Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland ('s-Gravenhage 1930) 73 en 72.
1155 L.J. Rogier en N . de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 ('s-Gravenhage 1953)
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AfhAfh 8 De jonge geschiedschrijverschrijver Nuyens in de kra
vanvan zijn leven. Foto KLiB/
KDCKDC Nijmegen.

Doordatt Nuyens de beelden van Motley moest afbreken om zijn eigen visie te
ontwikkelenn is zijn werk noodzakelijkerwijs polemisch van karakter. Het leidde
ertoee dat zijn werk soms een ietwat "knorrige toon" had.1"' Omdat hij wilde aantonenn dat Motley een eenzijdige en verkeerde voorstelling van zaken gegeven had,
wass hij voortdurend met de Amerikaan in debat. Hij wilde Motleys verhaal meer
inn evenwicht met de waarheid brengen door het kwaad aan Spaans/katholieke
kantt te balanceren met het kwaad begaan door de partij van Willem van Oranje.
Nuyenss was vooral een analyticus. Hij argumenteert en weegt af om te achterhalenn waar de waarheid ligt. Zijn schrijfstijl heeft daardoor een zakelijk karakter,
iss weinig opvallend, wat saai soms, in ieder geval niet sprankelend. Maar het paste
well in de vereisten waaraan de nieuwe wetenschappelijke geschiedschrijving
moestt voldoen. Nuyens presenteerde zichzelf als een nuchter 'prozamens', en dat
1166

G.W. Kernkamp, Van menschen en tijden. I. Studiën over geschiedschrijvers (Haarlem 1931) 20.
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wass precies zoals een goed geschiedschrijver te werk moest gaan. Motley verweet
hijj juist diens flonkerende literaire schrijfstijl, die ons het zicht benam op de waarheid.. N u y e n s schrijft niet flitsend en beeldend, maar was o p een andere manier effectief.. Hij wist serieuze geschiedschrijvers als Fruin te overtuigen dat zijn visie o p
hett verleden een nuttige correctie op het tot dan toe heersende geschiedbeeld was.
Zijnn stijl voldeed aan het doel dat hij zichzelf gesteld had en sorteerde ook effect
bijj anderen.
N u y e n ss had wel degelijk invloed, zoals het voorbeeld van Fruin leert. In het b e ginn van zijn carrière had Fruin zich nog tamelijk positief over Motleys schrijfstijl
uitgelaten.. In zijn oratie over De onpartijdigheid van den geschiedschrijver, die hij
inn 1860 uitsprak als eerste hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de universiteit
vann Leiden, vergeleek hij het werk van de historicus met dat van een kunstenaar.
Zijnn taak was te vergelijken met die van een portretschilder en hij moest soortgelijkee talenten bezitten als de dramatisch dichter. 117 Zoals de portretschilder een
persoonn niet weergeeft zoals een spiegel of foto dit zou doen stelt de historicus het
verledenn niet voor zoals het gebeurd is maar zoals het zich in zijn verbeelding aan
hemm voordoet. N e t zoals de dramatisch dichter zoekt hij naar de drijfveren en de
bedoelingenn achter het menselijk handelen, naar het wezenlijke en het karakteristieke.. H e t enige verschil is dat de geschiedschrijver zich niet louter en alleen op
zijnn fantasie kan baseren, maar dat hij o o k onderzoek moet doen.
Aanvankelijkk overheerste dus bij Fruin de bewondering. In zijn bespreking van
dee Rise noemde hij het "wenschelijk" dat wij "Motiey's boek als handboek aannemen,, aan welks aanvulling en verbetering wij arbeiden". 118 Pas d o o r N u y e n s begonn hij in te zien dat M o t l e y niet vrij te pleiten was van een zekere vooringenomenheid: :
"Ookk ik moet thans erkennen, dat de toon, waarin de welsprekende Amerikaan geschrevenn heeft, aan katholieken aanstoot moest geven, en bovendien, wat veel erger is, dat hij
niett overal de zuivere waarheid gesproken heeft. Ik had dat vroeger bij het lezen van het
wegsleependee boek niet zo opgemerkt; ik had er wel onnauwkeurigheeden in bemerkt, en
diee in mijn recensie ook aangewezen, maar mij, onroomsche, was het niet in de gedachte
gekomen,, dat vele dier onjuistheden en overdrijvingen voortkwamen uit vooringeno
menheidd met protestantsche en liberale begrippen, en om die reden voor streng-katholiekenn dubbel aanstootelijk moesten zijn. Eerst door Dr. Nuyens is mij dit duidelijk gemaakt.""'' '
Inn het voetspoor van Fruin moest o o k G r o e n van Prinsterer erkennen dat hij zich
aanvankelijkk teveel had laten meeslepen d o o r de retorische gaven van Motley:
" H e tt is z o o , d o o r velen onzer is aan de wegslepende taal van Motley al te onvoorwaardelijkk bijval verleend." 120 Toen Fruin in 1862 Motleys History of the United
NetherlandsNetherlands (Den H a a g 1860) besprak t o o n d e hij zich vooral op zijn hoede voor
1177 Robert Fruin, 'De onpartijdigheid van den geschiedschrijver', in: R. Fruin, Verspreide geschriften
('s-Gravenhagee 1904) deel IX, 274-299, aldaar 285 en 287 e.v.
1188 Fruin, ' H e t voorspel van den Tachtigjarigen oorlog', 266.
1199 Fruin, 'De Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw, uit een katholiek oogpunt beschouwd', 6.
1200 G. Groen van Prinsterer, Heïligerlee en de ultramontaansche kritiek (Amsterdam 1868) 22.
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dee keerzijden van Motleys literaire benaderingswijze.1'1 Hij prijst Motleys dichterlijkee verbeelding maar wijst er tegelijkertijd op dat deze gave ook een "gevaarlijkee zijde" heeft: Motleys beschrijving is vaak te schilderachtig en opgesierd om
eenn accurate weergave van de werkelijkheid te kunnen zijn. Een ander manco van
Motleyss geschiedschrijving is dat deze een onevenredige aandacht heeft voor
voorall de schilderachtige gebeurtenissen. Omdat niet alle gebeurtenissen zich lenenn voor een dergelijke beschrijving is Motleys geschiedverhaal onevenwichtig
vann opbouw.122 Fruins slotoordeel over Motley, zestien jaar later, is nog veel vernietigender.. In een academische rede gehouden voor de Leidse universiteit, 'Over
dee plaats, die de geschiedenis in den kring der wetenschappen inneemt1, spreekt
hijj onder andere over hen die geschiedschrijving allereerst als literaire kunst opvatten.. Fruin ziet inmiddels alleen maar schaduwzijden aan de literaire geschiedschrijving,, met Motley als meest afschuwwekkende voorbeeld. Het grote nadeel
vann de literaire geschiedschrijving is dat de eisen van de waarheid aan die van de
kunstt en de smaak opgeofferd worden. En over Motley: "Ik wil niet verder afdalenn dan tot Motley. Hoe vaak offert deze de juiste toedracht aan de behoeften van
stijll op! Hoe vaak overdrijft hij, en zoekt hij door het verdonkeren van de eene en
hett scherp verlichten van de andere partij een effect te weeg te brengen naar den
smaakk van het groote publiek!"123 Fruin had in de gaten gekregen dat stijl niet alleenn het "sierlijke gewaad" is "waarmee het talent van den schrijver het beeld van
hethet verleden omhangen heeft".124 Hij was steeds meer wantrouwen gaan koesteren
overr de 'mooischrijverij' van Motley. Mede dankzij Nuyens was de literaire geschiedschrijvingg van Motley naar de achtergrond gedrongen.
Hett negatieve oordeel van Nuyens over Motley werd dus overgenomen door de
anderee historici. Fruin, Van Vloten en anderen wijdden omvangrijke besprekingenn aan Nuyens' Beroerten. Het wijst erop dat zij Nuyens als historicus serieus
namen.. Nuyens hanteerde de stijl van de wetenschappelijke historicus, al lag zijn
verdienste,, volgens Fruin, meer in zijn nieuwe visie op de Opstand dan op nieuw
enn vernieuwend bronnenonderzoek. Maar in het reeds beschikbare zestiendeeeuwsee bronnenmateriaal was Nuyens goed thuis. Het is dit wat Fruin bedoelde
toenn hij schreef "dat een geschiedschrijver exprofesso er eer mee behalen zou". In
diee zin was Nuyens glansrijk geslaagd voor zijn examen. Toch werden er ook wel
kanttekeningenn geplaatst bij Nuyens' Beroerten. Nuyens was het niet gelukt om
zichh werkelijk als een onpartijdige, onbevooroordeelde historicus te presenteren.
Enkelee critici, zoals bijvoorbeeld M.L. van Deventer, vonden dat het katholieke
vertrekpuntt van Nuyens een vooringenomen standpunt inhield, dat niet alleen
eenn stempel op het oordeel van de geschiedschrijver drukte, maar zelfs al in de
onderzoeksfaseonderzoeksfase een belangrijke rol had gespeeld. "Een onderzoek onder
vloedd eener vooraf gevestigde overtuiging aangevangen, leidt zelden tot andere

1211 R. Fruin, 'Motiey's Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden', in: R. Fruin, Verspreide geschriften, deel
IIII ('s-Gravenhage 1901) 118-224.
1222 Idem, 120 en 122.
1233 R. Fruin, 'Over de plaats, die de geschiedenis in den kring der wetenschappen inneemt', in: R. Fruin,
VerspreideVerspreide geschriften deel IX ('s-Gravcnhage 1904) 349-375, aldaar 357.
1244 Fruin, 'Motiey's Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden', 120.
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uitkomstenn dan die dier overtuiging dienstig zijn, haar althans niet schaden."125
Ookk J. van Vloten gaf weliswaar Nuyens alle eer dat deze eerlijk te werk was gegaann en "naar louter billijkheid en waarheid [heeft] gestreefd."126 Maar zijn katholiekee uitgangspunt had er toch voor gezorgd dat in zijn oordeel over bijvoorbeeld
Oranjee en Filips "zijn kerkelijk standpunt zijn geschiedblik" beneveld had.127
Voorr de radicaal-liberale Van Vloten, die zelf een omvangrijk werk over Nederlandland tijdens den volksopstand tegen Spanje op zijn naam had staan,l2S was het duidelijkk dat het niet volstond alleen eerlijk kennis te nemen van twee eenzijdige
standpuntenn (het katholieke en het protestante) zoals Nuyens had gedaan: "er behoortt een geest en gemoed toe, even vrij van de weêrzijdsche vooroordeelen en
mett even hartelijke belangstelling voor de billijke behoeften van beide partijen
vervuld,, om tot een zoo volledig denkbare kennis der waarheid te komen."129 En
eenn dergelijke "geest en gemoed" was bij Nuyens onvoldoende aanwezig geweest.
Nuyens'' tegenargument was dat zijn geloof zijn serieuze onderzoek niet in de
wegg had gestaan maar juist, integendeel, had geholpen in het zich bewust worden
vann de eenzijdigheid van Motleys voorstelling van zaken. Juist vanuit zijn geloofsovertuigingg werd hij aangezet tot gedegen bronnenstudie. In zijn inleiding
opp De Beroerten schreef hij: "Het geheel zal het rezultaat zijn van een tiental jaren
vann vorsching naar de historische waarheid, die, zoo zeide het mij mijne overtuigingging [cursivering AvdZ], door antikatholieke vooroordeelen schier onkenbaar
wass gemaakt."130 Pas dankzij Nuyens en diens katholieke overtuiging werden
Fruinn en Van Vloten zich scherp bewust hoe bevooroordeeld Motley was geweest.
Enn konden zij een nieuwe synthese formuleren.

1255 M. van Deventer, 'Een katholijk schrijver over de Nederlandsche omwenteling in de 16de eeuw', in: De
NederlandscheNederlandsche spectator (1865) 379-382, aldaar 379.
1266 J. van Vloten, 'Nederlands Opstand tegen Spanje, uit een katholiek, maar eerlijk oogpunt bekeken', in:
DeDe Levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden (1866) 57-88, aldaar 60.
1277 Idem, 73. Vergelijk ook J. van Vloten, 'De Nederlandsche Opstand der 16e en de Nederlandsche Katholiekenn der 19e eeuw; bemiddelend wederwoord aan Dr W.J.F. Nuyens', in: De Levensbode; tijdschrift op onbepaaldebepaalde tijden 3 (1869) 296-315.
1288 Over j . van Vloten (1818-1883) zie C. Offringa, 'De wijsgerige geschiedkunde van Johannes van Vloten:
Aufklarungg en liberalisme', in: J.A.L. Lancée (redactie), Mythe & werkelijkheid. Drie eewwen vaderlandse geschiedbeoefeningschiedbeoefening (1600-1900) (Utrecht 1979) 200-249 en C. de Zeeuw-Musterd, 'Johannes van Vloten over de
Opstand',, in: Tijdschrift voor geschiedenis 81 (1968) 145-158.
1299 Van Vloten, 'Nederlands Opstand tegen Spanje', 58.
1300 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, xvi.
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Mett zijn Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten was Nuyens een katholieke
Nederlandsee opinion leader geworden, die ook door andere gezindten werd erkendd als gezaghebbend. Zoals Groen van Prinsterer het zou formuleren in een karakteriseringg van zijn ultramontaanse tegenvoeters: "M. Alberdingk Thym et M.
Nuyenss appartiennent a ce parti: lis en sont incontestablement, sur Ie terrain
historiquehistorique les plus dignes représentants et les plus autorisés."1 Zijn autoriteit in
genn kring bleek uit de omvangrijke lijst van intekenaren die in het laatste deel van
DeDe Beroerten was afgedrukt. Het leest als een tableau de la troupe van heel katholiekk Nederland, met de 'hooge geestelijkheid' voorop. 2 Nuyens' rol als opinion
leaderleader zou al snel een vervolg krijgen tijdens de viering van de nationale historischee gedenkdagen, waarin episodes uit de voor de Nederlandse natie zo belangrijkee zestiende-eeuwse geschiedenis werden herdacht: de slag bij Heiligerlee, de innamee van Den Briel, de Pacificatie van Gent, de Unie van Utrecht. Over de geschiedeniss van de gedenkdagen is reeds veel geschreven.3 In deze studies staat
meestall de integratie van nieuwe groepen in de Nederlandse natie centraal, onder
anderee ook de katholieken. Daarbij wordt in sommige van deze studies te makkelijkk gesproken over 'de' natie en 'de' afzonderlijke bevolkingsgroepen (katholiek,
liberaal,, protestant) terwijl deze entiteiten toch pas vorm en inhoud kregen in de
loopp van de negentiende eeuw, in een proces van 'nationale' identiteitsvorming.
Dee rol die de historische gedenkdagen speelden in deze veelvormige identiteitsvormingsprocessenn staat in dit hoofdstuk centraal.

11 Het is een citaat uit Groens Maurice et Barnevelt, dat Nuyens met trots zou aanhalen in zijn bespreking van
ditt werk. Nuyens, 'Maurice et Barnevelt', 164. Bij zijn '-woordvoerderschap' namens de katholieken plaatste Nuyenss overigens enkele relativerende kanttekeningen: "men handelt verkeerd door, hetzij een persoon, hetzij een
tijdschrift,, hetzij een dagblad, voor te stellen als de uitdrukking der 'parti Ultramontain'. (...) Wat ik denk omtrentt de houding van Maurits of van Willem Lodewijk van Nassau, verbindt niet één mijner geloofsgenooten.
Ikk bezit geen mandaat van hen om uit hunnen naam aldus te spreken". Nuyens, 'Maurice et Barnevelt', 241-242.
22 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, IV, deel 1, i-xxvii. De lijst omvat 987 namen. Het hoge
aantall priesters is opvallend: 365, dat is 3 7 % .
33 Artikelen waarin ook Nuyens wordt genoemd: J.A. Bornewasser, 'De Nederlandse katholieken en hun negentiende-eeuwsee vaderland', in: Tijdschrift voor geschiedenis 95 (1982) 577-604; M.-A.D. Delen, M.J.M. Hagemann & C.G. Weijers, 'D e Prins is dood. Leve de dode Prins! De Oranjeherdenking van 1884', in: E.O.G.
Haitsmaa Muiier & A.E.M. Janssen (redactie), Willem van Oranje in de historie 1584-1984. Vier eeuwen beeldvormingvorming en geschiedschrijving (Utrecht 1984) 108-136; R Raedts, 'Katholieken op zoek naar een Nederlandse
identiteitt 1814-1898', in: BMGN 107 (1992) 713-725; F. Groot, 'De strijd om Alva's bril. Papen en geuzen bij
dee herdenking van Den Briel, 1572-1872', in: BMGN 110 (1995) 161-181; Frans Groot, 'Vlaggen in top en stenenn door de ruiten. De natie in de steigers, 1850-1940', in: J.C.H. Blom & J. Talsma, De verzuiling voorbij.
Godsdienst,Godsdienst, stand en natie in de lange negentiende eeuw (Amsterdam 2000) 171 -200; Marlite Halbertsma, 'D
Brielschee feesten van 1872: "Groter Feest Is er Nooit Geweest'", in: De Negentiende Eeuw 26 (2002) 61-80.
Meerr algemeen zie: J.R. Gillis (redactie), Commemorations: the politics of national identity (Princeton 1994) en
eenn themanummer van het tijdschrift De Negentiende Eeuw 26 (2002) nr. 1: 'Jubelfeesten der jubilea: Feestelijkee herdenkingen in de negentiende eeuw'.
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Dee historische gedenkdagen riepen veel rumoer op, in de vorm van brochures,
pamflettenn en populaire gelegenheidsschriften. Dat de geschiedenis leefde in het
negentiende-eeuwsee Nederland is duidelijk, maar wat dit precies betekende is een
anderee zaak. J.A. Alberdingk Thijm had al een scherp oog voor het kunstmatig karakterr van de negentiende-eeuwse herdenkingen. Tevens plaatste hij een relativerendee kanttekening bij de functie die deze herdenkingen zouden hebben voor het
Nederlandsee zelfbewustzijn en indirect voor de bloei van de Nederlandse natie.
Thijm:: "Met de Historie gaat het hier goed, als overal - maar wanneer zijn de volkenn historiomaan beginnen te worden? niet bij een aanstaanden bloei!...."4
Dee meeste aandacht zal uitgaan naar de herdenkingen van Heiligerlee, Den Briel
enn de Unie van Utrecht. Maar als contrapunt zal ook de Vondelherdenking wordenn behandeld en tenslotte de herdenking van de Pacificatie van Gent, waarover
Nuyenss een uitgebreid artikel schreef. Bij het bronnenmateriaal zal het accent liggenn op de geschriften van de belangrijkste opinievormers van de zich ontwikkelendee levensbeschouwelijke richtingen, de mannen waarmee Nuyens in debat
ging:: Groen van Prinsterer, Hofstede de Groot, Robert Fruin, Johannes van Vlotenn en, van katholieke herkomst, Alberdingk Thijm, Herman Schaepman en de
Limburgsee Abbé J.W. Brouwers. Dat bij de vorming van de nieuwe nationale
identiteitenn de religie een hoofdrol speelde zal daarbij al snel duidelijk worden. De
katholiekenn reageerden op een protestantse toeëigening van de Nederlandse natie.

Protestantsee toeëigening: de herdenking van de Vrede van Munster
Dee notie dat Nederland een protestantse natie zou zijn, was een opvatting die vanaff het begin van de negentiende eeuw met steeds meer nadruk naar voren werd gebracht.. Dat proces liep parallel met het ontstaan van de moderne natiestaat.5 Het
wass een invulling van het natiebegrip, die aanleiding gaf tot heftige controversen
waarbijj ook Nuyens betrokken was, als belangrijkste historicus uit katholieke
kring.66 De vorming van een nationale identiteit bleek een tweeledige gedaante te
hebben:: het insluitingsproces van gelijkgestemden heeft zijn spiegelbeeld in de
uitsluitingg van anders denkende groepen. De protestanten plaatsten daarmee, in
eenn proces van toeëigening, de katholieken aan de zijlijn. De nieuw gecreëerde natiee werd daarmee een verlicht protestante natie, waaruit de katholieken werden
teruggedrongen.. Zoals Theo Clemens het heeft geformuleerd: de door historici als
Vann Sas geconstateerde nationalisatie van de revolutie was in feite "een reforma-

44 'Twaalfde brief van Pauwels Foreestier', in: De Spektator 6 (1847) 177-184, citaat op 183.
55 Voor de rol van de (protestantse) religie in de vorming van een nieuw, modern nationaal besef zie enkele artikelenn van Peter van Rooden: 'Het Nederlands protestantisme en zijn vaderland', in: J.M.M, de Valk (redactie),, Nationale identiteit in Europees perspectief(Baarn
1993) 95-115 en Van Rooden, 'Contesting the protestantt nation: calvinists and catholics in the Netherlands', in: Etnofoor 7 (1995) 15-30. Vergelijk G.J. Schutte,
HetHet calvinistisch Nederland (Utrecht 1988) en dez., 'Nederland: een calvinistische natie?', in: Bijdragen en
mededelingenmededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 107 (1992) 690-702.
66 Remieg Aerts & Henk te Velde, 'De taal van het nationaal besef, 1848-1940', in: N.C.F, van Sas (redactie),
Vaderland.Vaderland. Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940 (Amsterdam 1999) 391-454, aldaar met name
4066 en 410.
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torischee toeëigening van Verlichting en nationaal gevoel".7
Hett aldus toegekende protestantse karakter van de Nederlandse natie werd
teruggeprojecteerdd tot in de geschiedenis van de Nederlandse Opstand. De aanzet
werdd gegeven door de bekende Groninger richting in de theologie, met als belangrijkstee voorman de Groningse hoogleraar Hofstede de Groot. Deze moest daarvoorr nog heel wat missiewerk verrichten, ook in eigen kring. Terecht is erop gewezenn dat het protestantse karakter van de natie geenszins vanzelfsprekend was, ook
niett voor de protestanten zelf. Voordat het protestantisme dienst kon doen als nationalee religie moest zij eerst zelf 'genationaliseerd' worden. 8 Ten tijde van de Republiekk was de gereformeerde kerk weliswaar publieke kerk maar daarmee nog
geenn 'nationale' kerk. Om zijn ideeën ingang te doen vinden moest Hofstede de
Groott eerst afrekenen met de felle calvinisten, die zichzelf traditioneel als een
voorhoedee zagen, een voorhoede die het geloof zo zuiver mogelijk wilde houden.
Dee 'nationaliserende' rol van de Groningers is te vergelijken met die van de
evangelicalsevangelicals in Engeland. 'Evangelisch' was een term waarmee ook de Gronin
zichh graag tooiden. 9 Hofstede de Groot construeerde een nationaal-gereformeerdee richting, die hij met terugwerkende kracht al vanaf de zeventiende eeuw als de
hoofdstroomm van het Nederlandse protestantisme karakteriseerde.13 Daarbij nam
hijj afstand van het lutheranisme en het calvinisme, stromingen die door hem beschrevenn werden als buitenlandse indringers. Het kenmerkende van het Nederlandss protestantisme zat niet zozeer in het calvinisme van een kleine kern, maar in
eenn brede evangelische gezindheid die ook tot uiting kwam in de kerkelijke verscheidenheidd van de Republiek.11 In een opstel uit 1842, verschenen in het Nederlandschlandsch Archief voor kerkelijke geschiedenis, beschreef Hofstede de Groot de drie
typischh Nederlandse karaktertrekken van de Nederlandse Hervorming: bijbelstudie,, onderwijs in de landstaal en praktische zorg voor het volk.12 De wortels van
dezee 'Nederlandse Volksgeest' meende Hofstede de Groot al te herkennen in de
Modernee Devotie. Volgens Hofstede de Groot waren daarmee gematigdheid en
tolerantiee veel meer dan calvinistisch extremisme de hoofdtrek van het Nederlandss protestantisme. Bij een zo religieuze invulling van de Nederlandse nationalee identiteit is het geen verrassing dat Hofstede de Groot zijn ijveren voor een nationalee religie paarde aan een grote afkeer van de katholieken. Het is bekend dat

77 Th. Clemens, 'De terugdringing van de rooms-katholieken uit de verlicht-protestante natie', in: BMGN
1100 (1995) 27-39 zet zich met name op blz. 32, net als Peter van Roodcn, af regen de seculariseringsthese van
Vann Sas.
88 Zie met name Van Rooden, ' H e t Nederlands protestantisme en zijn vaderland' en Van Rooden, 'Contestingg the protestant nation'.
99 J.P. van den Hout, 'P. Hofstede de Groot als ideoloog van de grootprotestantse beweging (1840-1844)', in:
DocumentatiebladDocumentatieblad
voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 37 (1992) 1-24, aldaar 17. Vergelijk J
DeDe Groninger godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden (1820-1843) (Kampen 1984)
2844 waarin deze beschrijft dat Hofstede de Groot aanduidingen als 'protestant' of'hervormd' te negatieve termenn vond en daarom een pleidooi hield voor de herinvoering van het begrip 'Evangelische Kerk'.
100 Schutte, 'Nederland: een calvinistische natie?', 690.
111 Van Rooden, ' H e t Nederlands protestantisme en zijn vaderland', 101.
122 Van den Hout, 'P. Hofstede de Groot als ideoloog van de grootprotestantse beweging', 19. De titel van De
Grootss opstel is: 'Beschouwing van den gang der Christelijke Godgeleerdheid in Nederland'. Het stuk riep in
protestantsee kring heftige reacties op. Voor Hofstede de Groots constructie van een evangelische traditie zie
ookk Vree, De Groninger godgeleerden, 279-282.
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hijj de katholieken als het grootste Fremdkörper binnen de Nederlandse samenlevingg zag en dat hij al vroeg actief was binnen allerlei antikatholieke verenigingen.13
Dee herdenking van de tweehonderdste verjaardag van de Vrede van Munster,
hett verdrag waarmee in 1648 de Tachtigjarige Oorlog werd afgesloten en de Republiekk der Verenigde Nederlanden als zelfstandige mogendheid internationaal
erkend,, biedt een goede opstap naar de latere herdenkingen, waarin Nuyens een
zoo belangrijke rol zou spelen. Deze herdenking was nog wat minder geprotestantiseerdd dan later het geval zou zijn.
Inn grote trekken had de herdenking van de Vrede van Munster een algemeen karakter,, waarin ook de katholieken zich konden herkennen. Het was de bekende
katholiekee beeldhouwer van Zuid-Nederlandse herkomst Louis Royer die een
beeldd voor Willem de Zwijger ontwierp.14 Royers katholieke achtergrond vormde
toenn blijkbaar nog geen beletsel. Voor de nog jonge literator J.A. Alberdingk
Thijmm kwam in Royers' beeld de saamhorigheid van de Nederlandse natie goed
tott uiting. Thijm was een groot bewonderaar van Royer, met wie hij al vroeg kennismaakte.. In 1846 zou hij trouwen met Royers stiefdochter Mina Kerst.15 In een
stukk voor De Spektator beschreef Thijm het "nationale gedenkteeken" als een
middelpuntt "waaromheen zich de uitéenloopende partijen in het godsdienstige en
staatkundigee hadden verzameld en verbroederd".16 Dat wat overwonnen moest
worden,, waren de oude partijtegenstellingen tussen prinsgezind en staatsgezind,
tussenn Oranje en Loevestein, die een verwoestende uitwerking hadden gehad op
dee geschiedenis van de Republiek. Verzoening en onpartijdigheid moesten vooropp staan, wilde de nieuwe natie kunnen overleven. Conciliantie werd de nieuwe
leus.17 7
Zolangg Willem de Zwijger nog als algemene Vader des Vaderlands herdacht kon
worden,, en niet als protestantse geloofsheld, kon een herdenking voor de katholiekenn nog wel door de beugel. De katholieken deden dan ook mee aan de geldinzamelingg om het standbeeld van Willem van Oranje te financieren. Illustratief
voorr de opvatting van de katholieken is het korte verslag in De Tijd van de onthullingg van Royers standbeeld op 5 juni in Den Haag. In dit verslag wordt met
geenn woord gerept over protestantisme of katholicisme. Centraal stonden de bemoedigendee woorden die de koning had gesproken en die in het teken stonden
vann "Eendragt maakt magt!" Volgens De Tijd vond deze wens "algemeen weerklank,, en van alle zijden weergalmde het geroep Leve de Koning! Het Welzijn des

133 Over het aandeel van de antikatholieke vijandbeelden in de constructie van een nieuwe protestantse ideologiee zie J.A. Bornewasser, 'Mythical aspects of Dutch anti-catholicism in the nineteenth century', in: J.A. Bornewasser,, Kerkelijk verleden in een wereldlijke context (Amsterdam 1989) 362-375.
144 Meer uitgebreid over Royer zie: Guus van den Hout & Eugène Langendijk (redactie), Louis Royer 17931868.1868. Een Vlaamse beeldhouwer in Amsterdam (Amsterdam 1994). Over het beeld voor Willem de Zwijger aldaarr 26-28.
155 Michel van der Plas, 'Royer, Thijm en Tante', in: Guus van den Hout & Eugène Langendijk (redactie),
LouisLouis Royer 1793-1868. Een Vlaamse beeldhouwer in Amsterdam (Amsterdam 1994) 69-74.
166 Twaalfde brief van Pauwels Foreestier', in: De Spektator 6 (1847) 177-184. Zie ook Oscar van Dam & Oscarr Westers, 'Een gemankeerde jubilaris. De receptie van de vrede van Munster', in: Ex Tempore 15 (1996) 113127. .
177 Hiervoor zie vooral J.W. Smit, f ruin en de partijen tijdens de Republiek (Groningen 1958), aldaar met
namee 69.

238 8

KatholiekeKatholieke identiteit en historisch bewustzijn

Vaderlands!"™Vaderlands!"™ 'Van alle zijden': dus ook de katholieken deden mee.
Tochh waren er, ook in 1848 al, andere geluiden te horen, waarin gepleit werd
voorr een meer protestantse invulling van de festiviteiten. Enkele protestanten steldenn voor om de festiviteiten te laten samenvallen met de jaarlijkse herdenkingsdag
vann de kerkelijke hervorming.19 In een pamflet werd de Vrede van Munster zelfs
"eenee roepstem tot bijbelverspreiding" genoemd.20 De katholieken tekenden heftigg verzet aan tegen dit staaltje van protestantse toeëigening. In een artikel in De
KatholiekKatholiek werd gesteld dat de katholieken er niet zoveel moeite mee hadden o
dee Vrede van Munster te herdenken als het geboorteuur van de onafhankelijkheid
vann de Nederlandse natie. Maar er was nu iets anders aan de hand. Zoals het in De
KatholiekKatholiek geformuleerd werd: "Men wil aan het ontworpen volksfeest een god
dienstigg of liever uitsluitend Protestantsch karakter geven".21 De katholieken kondenn hier onmogelijk mee instemmen. Nederland kent nu eenmaal meerdere godsdiensten,, zo stelde de anonieme auteur, waarbij de katholieken een niet onaanzienlijkk deel uitmaakten. Hij stelde daarom een echte nationale oplossing voor:
"moetenn wij niet, op het burgerlijk terrein, Nederlanders en niet Protestanten of
Katholiekenn heeten? (...) moeten beide partijen, als burgers van denzelfden Staat,
alss onderdanen van denzelfden door beide geliefde Vorst, als echte Nederlanders
inn één woord zich de vriendenhand toereiken"?22 Voor een herdenkingsfeest in
dezee zin wilden de katholieken "van ganscher harte een dank- en feestlied bij het
tweedee eeuwgetij onzer nationale emancipatie aanheffen".
Inn katholieke kring groeide de onvrede over de protestants geïnterpreteerde nationalee feesten. Een briefschrijver in de katholieke Noord-Brabandervroeg zich af
waaromm hij als katholiek moest meebetalen aan een standbeeld voor de protestantete Willem van Oranje.23 Zoals een briefschrijver in De Tijd het formuleerde: "de
keuzee des Munsterschen eeuwdags voor de feestelijke onthulling van een ook uit
bijdragenn der katholijken opgerigt standbeeld, geven geen groot blijk van welwillendheidd noch van toenaderingsgezindheid".24 Volgens De Katholiek dagtekende
dee Vrede van Munster ook de overwinning van een nieuwe heersende partij: de
protestantse.. "Er was, ja, geen Alva meer, om bloedplakkaten uit te vaardigen;
maarr de Resolutiën en Placaaten van Hun Hoog Mogenden vervingen die van den
Spaanschenn landvoogd."2,1 Viering van een dergelijk evenement getuigde van weinigg respect voor de katholieke Nederlandse onderdanen. Een breder saamhorig-

188 De Tijd, woensdag 7 juni 1848.
199 Van Dam & Westers, 'Een gemankeerde jubilaris', 122.
200 S.G. Jorissen, De vrede te Munster in 1648, eene roepstem tot bijbelverspreiding (Utrecht 1848, pamfletnummerr 28833 in W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pamflettenverzameling
berustende in de Koninklijke Bibliotheekbliotheek ('s-Gravenhage 1916) deel VII).
211 '1648-1848. Katholicisme. Protestantisme. Nederland', in: De Katholiek 13 (1848) 1-26, aldaar 5. O o k
Vann D a m & Westers, 'Een gemankeerde jubilaris', 122-123 en J.A. Bornewasser, 'De katholieken en hun negentiende-eeuwsee vaderland', in: J.A. Bornewasser, Kerkelijk verleden in een wereldlijke contekst (Amsterdam
1989)) 262-283, aldaar 270 verwijzen naar dit artikel.
222 '1648-1848. Katholicisme. Protestantisme. Nederland', 25-26.
233 Geciteerd in Van Dam & Westers, 'Een gemankeerde jubilaris', 120.
244 De Tijd, donderdag 15 juni 1848.
255 '1648-1848. Katholicisme. Protestantisme. Nederland', 2-3.
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heidsbeseff kon slechts gestalte krijgen als ook de katholieken zich hierin konden
thuisvoelen.. Zoals Thijm het formuleerde: "in een staat, als den onze, de belangen
enn gevoeligheden van allen [lees: inclusief die van de katholieken], voor 't minst
ontzienontzien moeten worden".26
Thijmm zelf had al enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de rol die de protestantenn wilden toedichten aan Willem van Oranje als Vader des Vaderlands.
Voorr Thijm riekte dit teveel naar verheerlijking. Thijm stelde dat hij meedeed aan
hett feest niet "uit innige sympathie voor den man, hier in duurzaam brons verheerlijkt".. Willem van Oranje was in katholieke ogen bepaald geen held. Het
beeldd van Royer was voor hem een compromis. Als nationaal monument vond
Thijmm het in ieder geval geschikter dan het al te martiale ruiterstandbeeld van Willemm van Oranje, dat enkele jaren eerder onthuld was, op 17 november 1845 ook al
inn Den Haag. Thijm had een voorkeur voor een bedachtzame, bedaarde Willem
vann Oranje. Hij verhief Royers beeld tot 'onze' Willem. "Royers Willem zal onze
WillemWillem zijn; zal onze Willem zijn in de dubbele beteekenis: wij, als de Natie, die
hemm oprichten, en wij, als vereerders van den grooten staatkundigen genie, van
denn type onzer ernstige en nederige vaderen uit de zestiende eeuw."27
Dee Tachtigjarige Oorlog werd gebruikt als een machtig identificatiemiddel.
Maarr de herinnering aan de Tachtigjarige Oorlog vertegenwoordigde ook een potentiëlee splijtzwam. Oude partijtwisten werden door nieuwe vervangen. De protestantsee toeëigening van de Nederlandse natie zorgde ervoor dat nieuwe tegenstellingenn zich begonnen af te tekenen, tegenstellingen die langs confessionele lijnenn liepen. Ook de liberalen begonnen zich te verzetten tegen de calvinistische
usurpatie.. Zij stelden daar een eigen liberale visie tegenover, een visie die weliswaarr ook protestants was ingekleurd maar dan gematigder, in een meer 'nationale'' gedaante dan die van de aanhangers van Groen.28 Een dergelijke gepolitiseerde
omgangg met het verleden, waarbij ieder van de partijen zijn eigen heilige huisjes
creëerde,, kon niet anders dan tot conflicten leiden.

Katholiekee toeëigening: het voorbeeld Vondel
Voorlopigg hoefden de katholieken zich nog niet buitengesloten te voelen. In de
reekss van 'nationale' monumenten die 'hun' beeldhouwer Louis Royer mocht
ontwerpenn voor onder andere Erasmus, Rembrandt, Vondel, Michiel de Ruyter
enn Laurens Jansz Coster zaten ook enkele katholieke helden. De katholieken ble-

2626 'Twaalfde brief van Pauwels Foreestier', in: De Spektator 6 (1847) 177-184, citaten op 180.
2727 Thijm in de 'Tiende brief van Pauwels Foreestier', in: De Spektator 5 (1845) 419-421, geciteerd in: Mieke
vann der Wal, 'Krijgsman of staatsman? De oprichtingsgeschiedenis van de twee standbeelden voor Willem de
Zwijgerr in Den Haag', in: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 34 (1983) 39-70, aldaar 55.
288 J.W. Smit gaat zelfs zo ver om te stellen dat de liberale school zich pas liet kennen "in haar verzet tegen de
calvinistischee usurpatie van 'de nationale geschiedbeschouwing'." Smit, Fruin en de partijen tijdens de Republiek,bliek, 85. Over de liberale conciliantie politiek en haar streven naar pacificatie vergelijk P.B.M. Blaas, 'De prikkelbaarheidd van een kleine natie met een groot verleden: Fruins en Bloks nationale geschiedschrijving', in:
P.B.M.. Blaas, Geschiedenis en nostalgie. De historiografie van een kleine natie met een groot verleden. Verspreidespreide historiografische opstellen (Hilversum 2000) 15-41, aldaar 34-36.
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ken,, getuige de monumenten voor de katholieke Erasmus en de katholiek gewordenn 'prins der dichters'Joost van den Vondel, een belangrijk aandeel in het vaderlandd te hebben gehad. De Amsterdamse Vondelfeesten van 1867 zijn daarom een
interessantee casus." De onthulling van het standbeeld voor Vondel, in het later
naarr hem genoemde park, was zeker een nationale gebeurtenis. Koning Willem III
wass bijvoorbeeld één van de gulle donateurs. Maar op de achtergrond vervulden
katholiekenn de sleutelposities. Thijm was de drijvende kracht binnen het Comité,
Louiss Royer en Pierre Cuypers (die de sokkel voor zijn rekening nam) waren de
makerss van het standbeeld. Vondel was, met Bilderdijk, één van Alberdingk
Thijmss favoriete dichters. Toen in de jaren vijftig Jacob van Lenneps Vondeluitgavee begon te verschijnen, werd deze door Thijm - kritisch - begeleid met een artikelenreekss in De Tijd. Volgens Thijm had Van Lennep te weinig oog voor Vondels
katholicisme.. Thijm had een missie. Hij wilde aantonen dat Vondels bekering van
crucialee betekenis is voor een beter begrip van Vondels literaire werk, een bekeringg die hij dan ook centraal stelde in zijn later gepubliceerde Vondelportretten.30
Dee op latere leeftijd katholiek geworden 'prins der dichters' was een ideaal identificatiepuntt voor de katholieken. Waren de (latere) herinneringen aan de episoden
uitt de Tachtigjarige Oorlog toch vooral protestantse feesten die tot nationale
feestenn waren gepromoveerd, voor de Vondelfeesten gold in feite het omgekeerde,
inn ieder geval in de perceptie van Thijm.31 Thijm was nadrukkelijk aanwezig in het
organiserendd comité voor het Vondelmonument, dat overigens werd voorgezeten
doorr Van Lennep. Hij speelde een belangrijke rol als bemiddelaar tussen de commissiee en de kunstenaars. Thijm verdedigde de kandidatuur van Royer omdat
deze,, evenals Vondel zelf, met zijn Zuid-Nederlandse achtergrond, de culturele
eenheidd tussen Noord en Zuid zou onderstrepen.32 Het is een voorbeeld van katholiekk Groot-Nederlandse toeëigening. Maar Vondel tot nationaal identificatiepuntt te verheffen vereiste nog enige tact. Binnen de commissie onthield Thijm
zichh zoveel mogelijk van een al te nadrukkelijke identificatie met de katholieke
Vondel.. Alleen in een slechts voor katholieken bestemde circulaire liet Thijm het
achterstee van zijn tong zien. Daarin noemde hij Vondel niet alleen "de grootste
Dichterr van Nederland, de genie van zyn tijd en zyn Volk" maar ook "voor ons,
Katholieken,, (...) een ware geloofsheld in die dagen van uitsluiting", "dien Neder-

Kunsthisto299 J. Becker, '"Justus ex fide vivit". Over het Vondelbeeld (Amsterdam, 1867)', in: Nederlands
rischrisch Jaarboek 34 (1983) 132-194. Over de katholieke toeëigening van Vondel zie: Anton van Duinkerken, 'De
Roomsee Vondelschool', in: Studies aangeboden aan Prof.dr Gerard Brom (Utrecht/Nijmegen 1952) 65-82.
Voorr Thijms aandeel in de Vondelfeesten zie: Michel van der Plas, '"Ik ben overgelukkig". Thijm en de Vondelfeestenn van 1867', in: Biografie Bulletin 3 (1993) 226-236. Meer in het algemeen zie: B.H. Molkenboer, Het
rythmerythme van de Vondel waardeering (Nijmegen/Utrecht 1935).
300 Vergelijk J.F.M. Sterck, 'Alberdingk Thijm en Vondel', in: De Beiaard 5, deel 2, themanummer gewijd aan
Thijm,, 43-67 en de door Sterck bezorgde Werken vanJ.A. Alberdingk Thijm, deel IX: Portretten van Joost van
denden Vondel (Amsterdam/'s-Gravenhage 1908).
311 Tijdens de herdenking van 1879, driehonderd jaar na Vondels overlijden, zou overigens weer een prominentee katholiek en kennis van Nuyen s een belangrij ke rol spelen. Toen was het Herman Schaepman, zelf dichter,, die, tijdens een bijeenkomst in de Parkzaal te Amsterdam, Vondel herdacht als "s Lants oudste en grootste
Poëet,, de Vorst en Vader der Nederduitsche Poëzij". H.J.A.M. Schaepman, Vondel 1679 - 5 Februari - 1879.
GedachtenisredeGedachtenisrede (Utrecht 1879) 5.
ilil
Becker, '"Justus ex fide vivit"', 148.
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prent steil voor, hoe op 4 en 5 Februari 1879 de ultramontaansehe Nederlanders, bi) merkwaardige uitzondering, zich niet ran de overige Nederlanders afscheidden.

Afb.Afb. 9 De Vondelviering in 1879. Bijdrage tot de processie-quaestie. Spotprent in Uilenspiegel.. Uit: Jaarboek der Maatschappij der Nederlandse letterkunde 1988-1989.
landschenn Katholiek bij uitnemendheid."" Maar o m het plan doorgang te doen
vindenn moesten de katholieken voorzichtig zijn en zich niet te nadrukkelijk manifesteren.. D e Warmondse seminarieprofessor Van der Ploeg kreeg bijvoorbeeld
inn 1862 in een vertrouwelijke brief van Thijm te h o r e n dat het niet wijs was o m al
tee veel n a d r u k te leggen op Vondels bekering tot het katholicisme. "Mijn G o d ! nu
overr Vondel geloofsverandering te gaan spreken, nu den triomf der H . Kerk te
gaann poneeren! N o g één z o o ' n artikel - en gij krijgt het m o n u m e n t niet".3'1 A a n
Sterckk zou hij later schrijven: " M e n heeft, d o o r een juichtoon over Vondels bekeeringg aan te heffen, in der tijd de oprichting van het Standbeeld werkelijk in gevaarr gebracht. Ik ben daar getuige van geweest." 35
D ee katholieken hadden Vondel tot h u n eigen identificatiepunt gemaakt. Des te
opmerkelijkerr is het dat N u y e n s in 1867 bewust verstek liet gaan bij de onthulling
vann het Vondelmonument. In een briefje aan Thijm vroeg N u y e n s hem met zoveel
w o o r d e nn wanneer de Vondelfeesten precies z o u d e n plaatsvinden, "opdat ik die
dagenn niet kome." 3 6 In zijn Geschiedenis van het Nederlandsche
Volk, sedert 1815

333 Becker, '"Justus ex fide vivit"', 172. Tevens geciteerd in Van Sas, 'Nationale cultuur en vaderlands verleden',, 100.
344 Thijm aan Van der Ploeg, 17 juli 1862, geciteerd in Gerard Brom, Romantiek en katholicisme in Nederlandland (Groningen/Den Haag 1926) deel II, 48 en later ook, vanuit Brom, in Becker, '"Justus ex fide vivit"', 172
enn Van der Plas, "Tk ben overgelukkig"', 229.
355 Thijm aan Sterck, 7 december 1888, geciteerd in Sterck, 'Alberdingk Thijm en Vondel', 56-57.
366 Nuyens aan Thijm, 4 October 1867.
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kritiseerdee N u y e n s later het katholieke ijveren o m Vondels naam in ere te h o u d e n :
hett had namelijk minder te maken met diens dichterlijke kwaliteiten dan met zijn
overgangg naar het katholicisme. N u y e n s had niet zoveel op met een dergelijk p o litiekk gebruik van de geschiedenis. D e politieke motieven van zowel katholieke
vereerderss als protestante verguizers stelde hij op één lijn:
"Enkelee Letterkundigen mogen gedweept hebben met Vondels tweede 'eeuwfeest'; mannen,, doortrokken van eenen Gereformeerden geest, konden niet instemmen met de hulde,, gebracht aan den dichter van Peteren Pauwels en van de bijtende hekeldichten op Gomarus;; en de Katholieken huldigden, al werd het niet luid uitgeroepen, vooral Vondel als
denn grooten dichter, die door zijn overgang tot de Kerk, door zijne satyren op de predikantenn der XVIIe eeuw zich tot één der hunnen had verklaard."37
Inn zijn Geschiedenis van het Nederlandsche
Volk, sedert 1815 merkte hij op:
"Dergelijkee 'eeuwfeesten', die niet veel beteekenen, zou men hoogstens als een der
eigenaardighedenn van onzen tijd k u n n e n vermelden". 3 8 En er zat ook een risico
aan,, zoals al spoedig z o u blijken uit de nationale gedenkdagen die georganiseerd
werdenn ter gelegenheid van enkele belangrijke episoden uit de geschiedenis van de
Nederlandsee O p s t a n d .

D ee HeiHgerlee-herdenking v a n 1868: nationalisme, protestantse toeëigening
e nn katholieke kritiek
Wanneerr wij de herdenking van 1848 met die van 1868 vergelijken,, toen de slag bij
Heiligerleee werd herdacht, dan valt meteen het verschil in toon op. D e viering van
dee Vrede van M u n s t e r had weliswaar, zoals w e gezien hebben, enkele protestantsee o n d e r k l a n k e n maar k o n toch o o k d o o r katholieken gevierd w o r d e n als nationaalnaal feest. Bij de herdenking van Heiligerlee zou dit niet zomaar meer lukken.
Bijj de herdenking van Heiligerlee, in 1868, w e r d de overwinning van Oranjes
broerr Lodewijk van Nassau herdacht, die in 1568 met een vooral uit Duitsers bestaandd huurleger N o o r d - O o s t N e d e r l a n d binnentrok en zowaar bij Heiligerlee
eenn overwinning wist te behalen. 39 D e heldenmoed van de familie Oranje werd
mett bloed ondertekend, omdat bij deze strijd Oranje's tweede broer, Adolf, zou
sneuvelen. .
Inn veel brochures die in 1868 verschenen werd het belang van de viering wederom,, net als in 1848, gezocht in het uitdragen van eenheid en eendracht van de
Nederlandsee natie als geheel. M e t bezwerende formules werd gesteld dat de dagen
vann tweespalt en partijschap eindelijk voorbij waren. Zoals het in één van die b r o -

377 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, sedert 1815, deel IV, 303-304.
388 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, sedert 1815, deel IV, 304.
399 Over de HeiHgerlee-herdenking zie: H. Smitskamp, 'Rondom Heiligerlee', in: Antirevolutionaire
staatkunde.kunde. Orgaan van de Dr. Abraham Kuyperstichting 14 (1938) 180-191; Smit, Fruin en de partijen tijdens de
Republiek,Republiek, 174-177; J.A. Bornewasser, ' D e Nederlandse katholieken en hun negentiende-eeuwse vaderland
in:: J.A. Bornewasser, Kerkelijk verleden in een wereldlijke context (Amsterdam 1989) 262-283, aldaar met
namee 272-273.
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churess werd geformuleerd: onderlinge partijtwist had tot twee keer toe geleid tot
dwingelandijj en wrede o n d e r d r u k k i n g : eerst d o o r Spanje, in de zestiende eeuw, en
naa 1800 d o o r Frankrijk, toen " N e d e r l a n d in het belang van den Franschen d w i n geland,, N a p o l e o n , [werd] uitgemergeld, totdat eindelijk ons land zijn onafhankelijkheidd verloor en bij Frankrijk werd ingelijfd." Uit het verleden moest de les
w o r d e nn geleerd dat het afgelopen moest zijn met de partijtwist en dat allen zich
achterr Oranje moesten scharen. D e lijnen uit het verleden werden daarbij naar het
hedenn doorgetrokken:
"Wijj herinneren ons daar, hoe ons voorgeslacht, door partijgeest verzwakt, tweemalen
werdd gebracht onder den ijzeren scepter eens dwingelands; maar tevens met hoeveel heldenmoedd en burgertrouw zij hebben gestreden, tot dat Oranje en Nederland, op nieuw
vereenigd,, in de rij der volkeren te voorschijn traden. Wij vragen dan ons zelven af, wat
thanss onze plicht is, om dezen eernaam en deze zegeningen waardig te blijven, en wij
schamenn ons te moeten erkennen, dat partijzucht op staatkundig en godsdienstig gebied,
maarr al te veel belemmeringen veroorzaken op den weg van waarheid en vrijheid. In plaats
vann vrije Nederlanders te zijn, scharen wij ons onder deze of gene partijleus, 't zij Groeniaann of Thorbeckiaan; op godsdienstig gebied als orthodox of liberaal en meenen onzen
plichtt te doen, maar vergeten, dat zelfstandigheid een eerste vereischte is voor wie in
waarheidd staatsburger en mensch wil zijn."40
'Heiligerlee'' werd gepresenteerd als het roemrijke begin van onze grote nationalee vrijheidsstrijd, die na tachtig jaar zijn beslag zou krijgen in de Vrede van M u n ster.. H e t ging er " o m de eerste glorierijke overwinning d o o r de te lang o n d e r d r u k t ee Nederlanders o p de Spanjaarden behaald in de herinnering van velen
terugg te roepen, en d a a r d o o r de liefde tot het Vaderland en de Koning te helpen
onderhouden." 4 11 Philips II werd afgeschilderd als de Spaanse dwingeland, die in
hett godsdienstige geen enkele inschikkelijkheid toonde. Gesteld werd dat "de geschiedeniss dier jaren 1567-68 eene zwarte bladzijde vertoont, vol onmenschelijke
wreedheden.. Tienduizend slachtoffers zijn gevallen in den strijd v o o r godsdienstigee en burgerlijke vrijheid." Hiertegenover werd de familie Oranje geplaatst.
D ee heldenmoed van deze familie maakte het dat "Prins Willem van Oranje, L o dewijkk en Adolf van Nassau als grondleggers van ons volksbestaan" w e r d e n herdacht/ 2 2
Inn deze visie op de O p s t a n d werden de politieke en godsdienstige meningsverschillenn naar de achtergrond gedrongen ten faveure van een meer overkoepelende
nationaal-protestantsee interpretatie van ons verleden. D e voorman van de G r o ningerr richting, Hofstede de G r o o t , bracht een dag na de nationale Heiligerleevieringg in een leerrede "de hulde aan J e z u s " toe. 4J O o k in zijn rede, getiteld Blijdschapschap in God bij de herdenking van Nederlands bevrijding van het juk van Spanje,je, combineerde Hofstede de G r o o t het religieuze met het nationale motief. H e t

400 R.J.M. Tengnagel, De slag bi) Heiligerlee herdacht in 1868.
landslands (Oude Pekela 1868) 38-39.
411 Tengnagel, De slag bij Heiligerlee herdacht in 1868, 2.
422 Tengnagel, De slag bij Heiligerlee herdacht in 1868, citaten
433 P. Hofstede de Groot, De hulde aan Jezus toegebragt en toe
leerrede,leerrede, de dag na het feest van Heiligerlee uitgesproken

Eene bladzijde uit de geschiedenis des vader-

op 20 en 23.
te brengen, bijzonder door ons,
(Groningen 1868).

Nederlanders:

2444

Katholieke identiteit en historisch bewustzijn

geplandee Heiligerlee-monument was toen nog slechts in maquettevorm beschikbaar.. Toen vijf jaar later het Heiligerlee-monument eindelijk klaar was om onthuldd te worden was Hofstede de Groot één van de sprekers bij de nationale onthulling.. In deze rede stelde hij dat Heiligerlee "gewijde grond" was waar het
bondgenootschapp werd gewrocht tussen het huis van Oranje, de Nederlandse natiee en, last but not least, God zelve. Want dat God aan de kant van de Nederlandsee natie stond, bleek volgens Hofstede de Groot uit alles. God bracht "verlossing",, God was "de redder", die bijvoorbeeld op cruciale momenten zorgde voor
eenn verandering van windrichting, zodat de Nederlanders een overwinning kondenn halen. "Ja, 't is God, die Nederland, dat op Hem vertrouwde en tot Hem bad,
verhoorde;; die Nederland verhoogde en voor geheel West-Europa verhief tot het
bolwerkk van iedere vrijheid en van elk geestelijk goed."44
Err werd een zwaar beroep gedaan op de integrerende kracht van de geschiedenis.. Het is een ironie van de geschiedenis dat deze zwaar aangezette historische argumentenn niet tot eenheid maar juist, direct al, tot een toenemende verdeeldheid
zouu leiden. De 'nationaal-protestantse' interpretatie van het verleden riep verzet
op,, zowel in katholieke als in orthodox-protestantse kring. De herdenking van
Heiligerleee zou uitdraaien op een felle polemiek, waarin katholiek, liberaal en
protestantt eikaars opvattingen met grote heftigheid zouden betwisten. In deze
heftigee polemiek zou ook Nuyens zijn stem laten horen, hij zette zijn denkbeeldenn uiteen in zijn brochure De ultramontaansche kritiek.^ Het was een reactie op
eenn brochure van Groen van Prinsterer, die zich naar aanleiding van een andere
katholiekee interventie ook al met de discussie was gaan bemoeien. Toen op zijn
beurtt ook Robert Fruin zich in de strijd mengde, was het hele palet compleet. Heiligerleee werd zo de eerste nationalistische negentiende-eeuwse herdenking waarbijj de verschillen tussen katholiek, protestant en liberaal voor iedereen duidelijk
aann de oppervlakte kwamen.46
444 De toespraak van Hofstede de Groot is afgedrukt in het Gedenkboek van Heiligerlee. De onthulling van
hethet monument te Heiligerlee, in tegenwoordigheid van Z.M. den Koning, den 23 mei 1873 (Groningen 1873),
citaatt op 19. Een andere, minstens zo nationaal gerichte dominee was de bekende Nicolaas Beets, die ter gelegenheidd van de festiviteiten, waarbij ook de koning aanwezig was, een lang gedicht voordroeg.
455 W.J.F. Nuyens, De ultramontaansche kritiek, antwoord aan Mr, Groen van Prinsterer, een verweerschrift
(Haarlemm 1868).
466 Zie M.-A.D. Delen, M.J.M. Hageman en C.G. Weijers, 'De Prins is dood. Leve de dode Prins! De Oranjeherdenkingg van 1884', in: E.O.G. Haitsma Muiier & A.E.M. Janssen (redactie), Willem van Oranje in de
historiehistorie 1584-1589. Vier eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving (Utrecht 1984) 108-136. In de marge van
hett debat tussen de grote historici zouden overigens ook kleinere schermutselingen plaatsvinden, zoals bijvoorbeeldd rond een brochure die onderwijzer Hendrik Jan van Lummel aan de vooravond van de nationale
herdenkingg van Heiligerlee deed verschijnen. Van Lummel verengde de Nederlandse natie met zoveel woordenn tot een protestantse natie, immers: "onder dat volk versta men de kern van de natie; dat zijn zij, die begrijpen,, dat alle weldaden van Boven komen en die in de overheid, die ons regeert, Gods dienaresse zien." Het
kwamm hem te staan op een felle reactie van de Amsterdamse pastoor Henricus van Lottom die een open brief
schreeff waarin hij in gloedvolle bewoordingen afstand nam van de "grove beleediging" die aan "twee vijfde gedeeltenn der Nederlandsche natie" berokkend wordt. Zie: H.J. van Lummel, Heiligerlee. Herinnering aan den
23sten23sten Mei 1568 (Utrecht 1868) en H. van Lottom, ' O p e n brief aan den Heer H.J. van Lummel over belangrijkee kwestiën', in: Kerkelijke courant 34 (1868) nr. 593 en 596. Interessant is nog een reactie van A. van Toorenenbergen,, Het Heiligerlee-f eest in 1868, tegenover ecne miskenning verdedigd. Brief aan H. van Lottom,
R.R. C. Pr. in antwoord op zijn schrijven in de Katholieke Nederlandsche Stemmen (Utrecht 1868) 10, die over de
hoofdenn van Van Lummel en van Van Lottom heen zijn belangrijkste kritiek richtte op Nuyens, en op de
"drogredenen"" die deze in zijn Nederlandsche Beroerten over de Nederlandse geschiedenis ten beste had gegevenn en daarmee een "onnederlandsche" richting aan de Nederlandse geschiedenis zou hebben gegeven.

88 De historische gedenkdagen

245 5

Alss kernpunt van de herdenking was een nationale viering gepland, waarbij op
hett oorspronkelijke slagveld een blijvend gedenkteken zou worden onthuld. Dit
monumentt te Heiligerlee had een voorgeschiedenis die terugging tot in 1826. Toen
all was, op initiatief van een plaatselijke onderwijzer, bij Heiligerlee een monumentjee voor Graaf Adolf tot stand gekomen.47 Een brochureschrijver uit 1868 zou
ditt plaatselijk initiatief later beschrijven als "een reeds lang uitgestelden duren
plicht."488 Van het oude monument, dat veertig jaar daarvoor was neergezet, was
ondertussenn weinig over. Wat eens plaatselijk was gebleven, moest nu een nationaall vervolg krijgen. In februari 1868 werd daarom, vanuit Winschoten - zo plaatselijkk was het initiatief nog wel - een circulaire rondgestuurd waarin het initiatief
werdd genomen tot een nieuw, "nationaal blijvend gedenkteeken". Dit comité
vroegg om de instelling van plaatselijke subcommissies. Maar dat de nationalisering
vann het verleden ook aanleiding gaf tot onenigheid bleek al snel. Toen bijvoorbeeldd in 1868 De Tijd hoorde van de plannen voor een nationaal gedenkteken voor
Lodewijkk en Adolf werd er onmiddellijk stelling genomen. Het voorval illustreert
dee verharde tegenstellingen. De Tijd gebruikte zeer forse bewoordingen: "Onze
uitkomstt leidt ons tot geheele afkeuring van de antinationale en onpolitieke
onderneming."" Het terugroepen in de herinnering van de tegenstellingen uit de
zestiendee eeuw "zou tot niets anders leiden dan tot oneenigheid en wrevel onder
dee natie, en tot vermindering van eerbied voor het wettig gezag aan het thans regerendd koningshuis."49 Het is interessant om op te merken dat De Tijd dus nationalistischee argumenten gebruikte om een nationalistisch bedoelde viering te ontraden.. Dat vaderlandsliefde en een daaraan gepaard gaande trouw aan de Oranjevorstt een groot goed was, daarover verschilden de partijen niet van mening. Men
verschildee alleen van mening over waarin nu precies de essentie van de Nederlandsee natie lag. Het was voor iedereen duidelijk dat deze in het verleden lag. Maar
inn welk verleden precies?
Dee reactie in De Tijd was geen geïsoleerde gebeurtenis. Vergelijkbaar reageerde
bijvoorbeeldd ook de katholieke voorman Alberdingk Thijm, in een open brief aan
dee "Subcommissie voor een nationaal gedenkteeken ter eere van de graven van
Nassauu op het slagveld bij Heiligerlee".50 Het gaat hier om de Amsterdamse subcommissie,, met leden als Theod. Jorissen, J.P. Hasebroek en N.G. Pierson, die in
eenn gedrukte brief hadden opgeroepen tot medewerking. Thijm wees er op dat een
dergelijkee viering nooit 'nationaal' kon zijn. De katholieken konden (het begin
vann de) Tachtigjarige Oorlog niet herdenken als een vrijheidsstrijd omdat het immerss was samengegaan met "de organizeering der onderdrukking van de wederhelftt der Nederlanders". 51 In een particuliere brief van 17 april 1868 aan W.W. van
Lennepp schreef Thijm dat hij eigenlijk "geen polemiek" wenste maar dat hij het als
477 Vergelijk J.W. Brouwers, Antwoord aan den heer Groen van Prinsterer, op zijn: 'Heiligerlee en de ultramontaanschemontaansche kritiek' (Amsterdam 1868) 5, die voor zijn gegevens over het oorspronkelijke initiatief Bilderdijk
alss zijn bron gebruikt.
488 Tengnagel, De slag bij Heiligerlee herdacht in 1868, 36.
499 De Tijd, vrijdag 6 maart 1868.
500 J.A. Alberdingk Thijm, Het derde eeuwfeest der overwinning bij Heiligerlee (Amsterdam 1868).
511 Alberdingk Thijm, Het derde eeuwfeest der overwinning bij Heiligerlee, 5. Zie ook nog, voor een nadere
verduidelijking,, De Tijd van 30 maart 1868.
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zijnzijn plicht voelde, "zekere teekenen des tijds in aanmerking genomen, te waarschuwenn tegen het wortelvatten eener kiem van quasi nationale geestdrift voor de
vieringg van gebeurtenissen die geen nationale vreugde kunnen opwekken."52
Vanuitt bevriende, niet-katholieke kring, kreeg Thijm verschillende reacties op
zijnzijn open brief, onder andere van enkele leden van de subcommissie, die hem erop
wezenn dat de viering toch echt bedoeld was voor alle Nederlanders, "het zij katholiekk of protestant", omdat daarmee de geboorte van de Nederlandse natie
werdd herdacht." Maar zo eenvoudig konden de katholieken niet meer overtuigd
worden.. De Tijd adviseerde haar katholieke lezers, in tegenstelling tot in 1848, om
zichh te onthouden van steun aan de "subkommissie". Het kon immers tot niets
anderss leiden dan "wrevel, tweedragt en onheil".54 Dit was voorlopig het laatste
woordd van de krant, die zich verder rustig hield. Tot de krant op 9 mei 1868 een
tamelijkk uitgebreide ingezonden brief opnam van de hand van een prominente katholiek.. Hier liggen al de kiemen van de niet lang daarna losbarstende negentiende-eeuwsee Historikerstreit over de herdenking van Heiligerlee, waarin behalve
Fruinn en Nuyens ook Groen van Prinsterer zich zouden mengen. Het was W.J.F.
Nuyens,, in de pen geklommen naar aanleiding van een brochure van Robert
Fruin,, die hem "met vriendschappelijke bedoelingen" door de auteur was toegezonden.. In zijn bedankbriefje aan Fruin schreef Nuyens dat hij diens vlugschrift
mett genoegen had gelezen, maar dat hij "niet bekeerd" was.55 In De Tijd legde hij
uitt waarom niet.56
Fruinss "kleine stukjes", waar Nuyens met zijn ingezonden brief op reageerde,
warenn uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, onder de titel
'Dee overwinning bij Heiligerlee'.57 Fruin beschreef Heiligerlee daarin als het slagveldd "waar drie eeuwen geleden voor het eerst met geluk gestreden is voor de onafhankelijkheidd van den Nederlandschen staat." Natuurlijk had de slag bij Heiligerleee ook enkele onaangename gevolgen gehad, waarbij hij nadrukkelijk zijn
treurniss uitsprak dat voor de katholieken één van de gevolgen was geweest iets dat
"tweee eeuwen lang hun geloofsgenooten teruggeschoven en verongelijkt heeft."
Hijj wilde daarom best begrip opbrengen voor het feit dat de herdenking van Heiligerleee mogelijk gevoelig zou kunnen liggen bij de katholieken. Maar Fruin vond
datt de katholieken zich daar maar overheen moesten zetten. Dergelijke onaangenaamhedenn moesten niet van de hoofdzaak afhouden: "het vieren van het feest zijnerr onafhankelijkheid".
Fruinss politieke denkbeelden waren geëvolueerd. Zijn vertrekpunt was ooit de
staatsgezindee Loevestijnse traditie geweest, maar inmiddels had hij een ontwikke-

522 Brief Alberdingk Thijm aan W.W. van Lennep, 17 april 1868. Afgedrukt in: Catharina Alberdingk Thijm,
Jos.Alb,Jos.Alb, Alberdingk Thijm in zijne brieven geschetst als christen mensch kunstenaar (Amsterdam 1896) 195196. .
533 Voor genoemde reacties zie: Michel van der Plas, Vader Thijm. Biografie van een
koopman-schrijver
(Baarn/Tieltt 1995) 380.
544 De Tijd, vrijdag 6 maart 1868.
555 Nuyens aan Fruin, 10 mei 1868, opgenomen in Janssen, W.J.F. Nuyens en zijn briefwisseling met Robert
Fruin,Fruin, 65.
566 WJ.F. Nuyens, ingezonden briefin De Tijd van 9 mei 1868.
577 Later herdrukt in Robert Fruin's Verspreide geschriften ('s-Gravenhage 1900), deel II, 84-110.
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lingg doorgemaakt die hem in het prinsgezinde kamp had doen belanden. Terwijl
Fruinn aan het begin van zijn carrière nog tamelijk afstandelijk over de rol en betekeniss van Willem van Oranje schreef, zou Oranje in latere geschriften steeds meer
dee gedaante aannemen van een onaantastbare vader des vaderlands.58 Fruins nieuwee ideaal was de nationale eenheid onder de overkoepelende constitutionele monarchiee van Oranje. Dit ideaal ging hij terugprojecteren op de geschiedenis van de
Republiek,, waarbij hij de prinsgezinde 'volkspartij' als kampioen van de vrijheid
gingg zien. Vanwege zijn constitutionele voorkeuren voelde Fruin zich steeds
"meerr tot de stadhouderlijke partij dan tot haar tegenpartij aangetrokken".59
Fruinss nieuwe visie op Willem van Oranje verklaart ook de bij hem toenemende
irritatiee over de kritische kanttekeningen die de katholieken bij de vader des vaderlandss maakten. Willem van Oranje was een onaantastbaar symbool geworden.
Fruinn nam keihard afstand van katholieken die hun katholicisme boven hun vaderlandsliefdee stelden: "Het zijn dezelfden, die er zich op beroemen dat zij slechts
inn de tweede plaats Nederlanders, in de eerste plaats en bovenal katholieken
zijn."fcCC In gedachten zal Fruin onbewust een tweedeling hebben gemaakt tussen
dee onredelijke, ultramontane katholieke aanhangers van de niet lang daarvoor, in
1864,, verschenen Syllabus errorum, de katholieken voor wie het vaderland slechts
opp "de tweede plaats" kwam, en de meer redelijke katholieken van het slag Nuyens.. Voor de goede verstaander was het duidelijk dat Fruin de katholieken alle
rechtt wilde doen, maar dat zij hun onderdrukking ook weer niet moesten overdrijven.. Fruins welwillendheid ten aanzien van de katholieken had zijn grenzen.
All in zijn recensie van Nuyens' Beroerten verzette hij zich fel tegen het onverdraagzamee katholicisme van de pauselijke encycliek Quanta cura.b] Dat Fruin
vondd dat de voornaamste last in de zestiende eeuw op de schouders van de protestantenn was terechtgekomen bleek uit een bijzin, die op zich positief bedoeld
wass voor de katholieken: "Wij betreuren en eeren de weinige katholieke martelaarss niet minder dan de talrijke slachtoffers der inquisitie."62 Weinig tegenover
talrijk:: de katholieken moesten niet zeuren. Nuyens keek daar uiteraard wat anderss tegenaan. Hij maakte dit duidelijk in zijn ingezonden brief in De Tijd.
Nuyenss vond met name Fruins opmerking dat voor katholieken de natie slechts
opp het tweede plan kwam zeer ongepast. Het was een belangrijk punt, dat de katholiekenn wel meer werd nagedragen. Er werd getwijfeld aan hun loyaliteit, vanwegee hun trouw aan de paus. Het punt raakte aan het moderne natiebesef, waar-

588 Over Fruins veranderende Willem van Oranjeperceptie zie P.B.M. Blaas, 'Tussen twee herdenkingsjaren
(1884-1933).. Het beeld van Willem van Oranje in de wetenschappelijke geschiedschrijving rond 1900', in:
P.B.M.. Blaas, De burgerlijke eeww. Over eewwwenden, liberale burgerij en geschiedschrijving (Hilversum
2000)) 113-127, aldaar met name 116-118.
599 Smit, Fruin en de partijen tijdens de Republiek, 123-124.
600 Fruin, 'De overwinning bij Heiligerlee', citaten op 85.
611 Robert Fruin, 'De Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw, uit een katholiek oogpunt beschouwd', in:
P.J.. Blok e.a., Robert Fruin's verspreide geschriften ('s-Gravenhage 1900) deel II, 1-37, aldaar 15-16. Naar mijn
meningg is P.B.M. Blaas iets te stellig over Fruins "zeer vergaand begrip en waardering voor andermans politiekee en religieuze overtuigingen". Zie Blaas, 'De prikkelbaarheid van een kleine natie met een groot verleden',
in:: Blaas, Nostalgie en geschiedenis, 35-36. Uit verschillende brieven uit de briefwisseling én uit zijn gepubliceerdee geschriften zelf blijkt soms een uiterst kritische opvatting over de katholieken.
622 Fruin, 'D e overwinning bij Heiligerlee', 86.
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bijj trouw aan de natie voorop diende te staan en religieuze verschillen - in de nieuwee liberale opvatting - een privé-zaak waren geworden. Het is overigens een misverstandd om de liberalen van die tijd antigodsdienstig te noemen. De meesten van
henn waren protestant, aanhangers van de Groninger richting van Hofstede de
Groot. .
Voorr de katholieken was hun religieuze overtuiging meer dan een privé-zaak,
maarr dat wilde niet zeggen dat zij daardoor minder goede vaderlanders zouden
zijn.. Het waren twee loyaliteiten die voor hen naast elkaar stonden en in geen gevall met elkaar botsten, zo stelde Nuyens, iets dat niet-katholieken blijkbaar maar
moeilijkk konden begrijpen.
Dee ingezonden brief in De Tijd was niet Nuyens' enige bemoeienis met het debat.. In zijn Katholiek-Nederlandsche Brochuren-Vereeniging liet hij een artikel
afdrukkenn van de priester W.RN. van Rootselaar. De reactie van Van Rootselaar
opp Fruins stukjes voor 't Nut is daarom zo interessant omdat hij zowel de liberalee als de protestantse toeëigening van de Nederlandse natie aan de kaak stelde en
dezee zelfs nog wist om te keren naar de stelling dat de Nederlandse natie tot in
haarr diepste wezen niet liberaal of protestant was maar, in tegendeel: katholiekl
Daarbijj riep hij de gehele Nederlandse geschiedenis op als zijn getuige. Voor protestantenn van zowel liberale als meer orthodoxe gezindte moet dit zijn overgekomenn als een Umwertung aller Werte.
Vann Rootselaar verzette zich met name tegen Fruins neiging, zoals hij die zag,
omm de Nederlandse geschiedenis van zijn godsdienstige drijfveren te ontdoen.
Volgenss Van Rootselaar was Nederland juist het "eenig land ter wereld" waar de
godsdienstt altijd de belangrijkste drijfveer was geweest." Aan de Heihgerlee-vieringg zelf maakte Van Rootselaar niet zoveel woorden vuil, al presenteerde hij zijn
brochuree als "eene bijdrage tot de Heiligerlee-litteratuur". In zijn stuk wilde hij
veeleerr aantonen hoe diepgaand de Nederlandse natie door het katholicisme gevormdd was. Daarbij greep hij terug op de periode van de Middeleeuwen, die hij
omschreeff als de jeugdjaren van de Nederlandse natie. De katholieke verheerlijkingg van de Middeleeuwen was een proces van identificatie dat in die tijd zijn beslagg kreeg, en waarin met name Alberdingk Thijm een belangrijke rol speelde.64
Hett belang van de Middeleeuwen vatte Van Rootselaar kort en bondig samen:
"Reedss lang voor er van Lodewijk van Nassau met diens Duitsche soldeniers
spraakk was, had Nederland een grootsch en roemrijk verleden."65 Van Rootselaar
somdee alle grote katholieke figuren uit de Nederlandse geschiedenis op: Willibrordus,, Bonifatius, alle Utrechtse bisschoppen, de hertogen van Brabant en de
gravenn van Holland en Vlaanderen, geleerden als Lipsius en Erasmus, Geert Grote,, Wessel Gansfoort, Thomas van Kempen, zelfs de uitvinder van de boekdruk633 W.F.N, van Rootselaar, De katholiek-Nederlandsche
historische traditie, eene bijdrage tot de Heiligerleelitteratuurlitteratuur (Haarlem 1868, Katholiek-Nederlandsche
Brochuren-Vereeniging III) 7.
644 Voor de katholieke toeëigening van d e Middeleeuwen zie bijvoorbeeld P.G.J.M. Raedts, ' H e t schuldenboekk onzer vaderen. Thijm en de katholieke geschiedschrijving in de negentiende eeuw', in: De negentiende
eeuweeuw 9 (1995) 53-63. Voor het belang van de Middeleeuwen in het proces van identiteitsvorming onder de
Nederlandsee katholieken zie: P. Raedts, 'Katholieken op zoek naar een Nederlandse identiteit', in: BMGN 107
(1992)713-725. .
655 Van Rootselaar, De katholiek-Nederlandsche
historische traditie, 6.
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kunstt was katholiek: Laurens Coster uit Haarlem. Dat was de roem van het katholieketholieke Nederland:
"Welkk volk ter wereld vragen wij, heeft er dan zooveel toe bijgedragen om de menschheid
tee beschaven, te veredelen en te verheffen als Nederland door de uitvinding der boekdrukkunstt en der olieverw, zoowel als door het onsterfelijk werk der Navolging van
Christus?? Frankrijk moge groot gaan op den roem zijner wapenen, Engeland op zijn industrie,, Duitschland op zijn diepdenkers: Nederland roemt er op dat het de menschheid
beschaafdd en veredeld heeft." *6
Maarr o o k na Heiligerlee zou de Nederlandse natie zijn in wezen katholieke karakterr behouden. Volgens Van Rootselaar bleek dit misschien nog het duidelijkst
uitt allerlei diep ingewortelde gewoonten en gebruiken uit de sfeer van het dagelijkss leven. Van Rootselaar somde ze allemaal op: kermis, paaseieren, m a r k t e n die
gevierdd w o r d e n op katholieke heiligendagen, volksfeesten als Sint Nicolaas. Van
Rootselaar:: "niets daarvan is kalvinistisch; dat alles is katholiek en ondanks het
kalvinismee o o k bij het kalvinistisch gedeelte der bevolking blijven voortleven".
Voorr Van Rootselaar was het duidelijk: "wat is naauwer en inniger met ons volkslevenn verbonden dan het Katholicisme? (...) onze Vaderen [waren] Katholiek (...)
inn merg en been". 67
D ee calvinisten, daarentegen, waren altijd de grootste scheurmakers geweest.
Mett het calvinisme zegevierde in de zestiende eeuw de geest van onverdraagzaamheid,, de Verenigde Nederlanden werden uiteengereten in een N o o r d en een Zuid
enn het resultaat was een 'twistende republiek'.
"Hadd men hier te lande aan de leer der Katholieke Kerk vastgehouden en zich bepaald tot
eenn lijdelijk verzet tegen de schennis der privilegiën, de raad van Granvelle had zich met
gebiedendd geweld opgedrongen, Spanje had ons een Onderkoning gezonden en de tijd en
's-Hemelss zegen hadden ons veel meer geschonken dan nu ten koste van het bloed van
duizendee landgenooten verkregen werd en spoedig verloren is gegaan. Helaas! De vaan
dess oproers werd ontrold, het bloed stroomde langs de velden, het vuur blakerde steden
enn dorpen, duizenden vielen als het offer; wat door de natuur tot eenheid bestemd was en
doorr de geschiedenis één was geworden, werd verbroken; een en andermaal werd de hand
derr verzoening aangeboden, maar aanstonds weder trad het Kalvinisme op om elke hereenigingg te beletten en dieper en pijnlijker te wonden, wat op het punt stond geheeld te
worden."^ ^
Heiligerleee dagtekende niet het begin van nationale eenheid, maar juist de nationalee verscheurdheid. D e katholieken waren "gegriefd en beleedigd" dat Fruin hen
wildee dwingen o m een gebeurtenis te vieren die tot drie eeuwen o n d e r d r u k k i n g
vann de katholieken zou leiden. Van Rootselaar n o e m d e de Heiligerlee-herdenking
mett zoveel w o o r d e n "anti-nationaal".'' 9
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Dee katholieken worden brutaal

Toenn Fruin van Nuyens' ingezonden brief aan De Tijd over de Heiligerleekwestiee kennisnam schreef hij Nuyens dat hij zeer genoten had van het stuk, maar
zoalss Nuyens zich niet door hem had laten overtuigen was hij op zijn beurt niet
overtuigdd door Nuyens. 70 Fruin goot zijn opvattingen in hoffelijke bewoordingen.. Het was nog een discussie onder heren, serieuze historici bovendien, die respectt konden opbrengen voor eikaars standpunt. Dat zou veranderen met een geruchtmakendee brochure van Abbé Brouwers, De Nederlanden en de gevierden te
Heiligerlee.Heiligerlee. Op woensdag 18 juni 1868 schreef Nuyens aan Fruin: "Hebt
Brouwers,, Heiligerlee, gelezen? Juist een tegenhanger van de Uwe: de bezielde redenaarr tegen over den koelen maar keurigen historicus."71 Met dit laatste had
Nuyenss niets teveel gezegd: Brouwers' brochure zou fungeren als een lont in een
explosieff kruitvat, waarbij al snel iedereen over elkaar heen zou rollen. Het vormdee ook de aanleiding voor Groen van Prinsterer om zich in de strijd te mengen.
Ookk Fruin was niet erg ingenomen met de brochure van Brouwers. Aan Nuyens
schreeff hij: "Ik kan niet instemmen in den lof van het boekje van den heer Brouwers.. Ik vind daarin te weinig historischen zin en te veel declamatie. Het verwondertt mij, dat de heer Groen van Prinsterer een zoo uitvoerige weerlegging wenschelijkk heeft geacht."72 Fruins opmerking herinnert ons eraan dat de discussie
overr Heiligerlee blijkbaar op verschillende niveaus werd gevoerd. In de geschiedschrijvingg wordt de redevoering van Brouwers namelijk meestal als beginpunt genomenn van de Historikerstreit rondom Heiligerlee. Een beginpunt waarvan, na de
reactiess van Groen en Fruin, "niets overbleef". Dat is de visie van de bekende protestantsee historicus H. Smitskamp, die in zijn overzichtsartikel over 'Heiligerlee',
uitt 1938, vooral aandacht besteed aan de belangrijkste brochures van de 'grote'
historici.733 De meer populair gerichte geschriften laat Smitskamp volledig buiten
beschouwing.. Ook Nuyens' brief in De Tijd noemt hij niet. Smitskamp heeft
daardoorr onvoldoende recht gedaan aan de portee van de Heiligerlee-herdenking.
Brouwers'' redevoering, die al snel in brochurevorm werd uitgegeven, was namelijkk geen "proeve van historische kritiek", zoals Fruin misschien gewild zou hebben,, het was een redevoering voor een breed publiek, bedoeld als tegenwicht tegenn de redevoeringen die tijdens de officiële herdenking werden uitgesproken.
Vanuitt dit brede maatschappelijke perspectief moet de redevoering van Brouwers
dann ook beschouwd worden.
Dee nationale viering werd op 23 mei 1868 gehouden op het slagveld van Heiligerlee,, met een officiële toespraak van W.J.A. Jonckbloet. Aan de vooravond van
700 Fruin aan Nuyens van 12 mei 1868. Fruin: "ik heb hem met genoegen gelezen, maar zonder overtuigd te
worden."" H J . Smit & W.J. Wieringa (redactie), Correspondentie van Robert Fruin 184S-1899 (Groningen/
Djakartaa 1957) 180.
711 Nuyen s aan Fruin, 18 juni 1868. Afgedrukt in Janssen, W.J.E Nuyens in zijn briefwisseling met Robert
Fruin,Fruin, 67-69 en voor een belangrijk deel o o k in Smit & Wieringa, Correspondentie van Robert Fruin, 183-184.
722 Fruin aan Nuyens, 21 september 1868. Brief afgedrukt in Smit & Wieringa, Correspondentie van Robert
Fruin,Fruin, 184-185.
7373 H . Smitskamp, 'Rondom Heiligerlee', in: Antirevolutionaire
staatkunde. Orgaan van de Dr. Abraham
KuypersüchttngKuypersüchttng 14 (1938) 180-191.
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dezee nationale viering hield Brouwers zijn rede in Amsterdam onder de titel De
NederlandenNederlanden en de gevierden te Heiligerlee.7* ]zn Willem Brouwers was een veelgevraagdd feestredenaar, rector van het St. Bernardusgesticht te Amsterdam en redacteurr van De Tijd. In 1872 werd hij pastoor te Bovenkerk. In allerlei actuele culturelee en politieke debatten liet hij graag zijn gezicht zien, of liever zijn stem horen.
Hijj had, zoals Lodewijk van Deyssel het formuleerde, "een benijdenswaardige
feestvierdersnatuur"" die hem het ganse land deed doorsnellen "van de ene zijde
naarr de andere, om kerkelijk-politieke manifestaties te presideren, redevoeringen
tee houden in alle denkbare roomse verenigingen, en links en rechts aan feestdissen
tee toosten, busten van de paus met guirlanden te omhangen en liederen voor optochtenn te dichten". In een eerder hoofdstuk zagen wij al dat hij ook een belangrijkee rol speelde op de grote katholieke congressen in Mechelen, hetgeen hem het epithetonn Tillustre orateur de Malines' opleverde.75 Ook nu weer had Brouwers al
zijnzijn retorische gaven uit de kast gehaald om te getuigen tegen het als nationaal aangeprezenn Heiligerlee-monument, waarbij hij allerlei venijnige geestigheden niet
uitt de weg ging. Lodewijk van Nassau duidde hij bijvoorbeeld een paar keer aan
mett zijn Duitse naam Ludwig: het was immers een Duitser, die Duits sprak en
dacht,, een buitenlandse avonturier, die met een Duits huurleger de Nederlandse
strekenn onveilig kwam maken. De protestanten waren not amused dat hun protestantsee geloofsheld zo gekarakteriseerd werd. Brouwers schilderde Lodewijk
vann Nassau als een opportunistische avonturier, die alleen maar op eigenbelang uit
was.. En hij was ook nog eens een slecht veldheer, die de overwinning van Heiligerleee zijns ondanks in de schoot geworpen kreeg. Heel gevoelig lag ook dat Brouwerss hem ook nog medeplichtig noemde aan de Beeldenstorm, op gezag van Nuyens,, die in zijn Beroerten had geschreven dat "Lodewijks medeplichtigheid niet
valtt weg te rekenen".76 Lodewijk was "niet oprecht", hij was "een bedrieger", hij
slachtofferdee onschuldige vluchtelingen en trad "in onderhandeling met den meest
verachtelijkenn der koningen, die ooit Frankrijks troon besmet hebben, met den
man,, die later den Bartclsmoord uitschreef".77 Het zijn deze en andere retorische
ontboezemingenn die het karakter van zijn rede bepaalden: het was met recht een
donderpreek.. Een groot verwijt dat hij Lodewijk verder nog maakte was dat deze
omm steun te verwerven bij andere landen bereid was om half Nederland in de uitverkoopp te doen. Frankrijk bood hij Vlaanderen en Artois aan, Engeland paaide hij
mett Zeeland en Holland. Dat was nog eens nationale politiek! Brouwers' conclusiee was duidelijk: zo iemand kon niet herdacht worden in een nationale viering.
744 J.W. Brouwers, De Nederlanden en de gevierden te Heiligerlee. Redevoering gehouden te Amsterdam, op
denden 300sten verjaardag van den slag bij Heiligerlee (Amsterdam 1868). Over Brouwers' rcdacteurschap bij De
Tijd,Tijd, in welk verband ook de Heiligerlee-kwestie wordt genoemd, zie Nic. Sehrama, Dagblad De Tijd 184519741974 (Nijmegen 1996) 65-70.
755 Lodewijk van Deyssel, De wereld van mijn vader (Amsterdam/Brussel 1986) 148-150. Brouwers was
meerr een man van het woord dan van de wetenschap. Over Brouwers' begeesterende enthousiasme, dat niet altijdd even goed onderbouwd was, zie Gerard Brom, Herleving van de wetenschap in katholiek
Nederland
('s-Gravcnhagcc 1930) 156-159 en J.C. van der Loos, 'Jan Willem Brouwers', in: J.C. van der Loos, Vaderlandschesche kerkgeschiedenis uit de zeven noordelijke provinciën sind het concilie van Trente (Amsterdam 1953) deel
V,, 559-580.
766 Brouwers, De Nederlanden en de gevierden te Heiligerlee, 26.
777 Brouwers, De Nederlanden en de gevierden te Heiligerlee, 48.
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"Datt men van den troon van Neêrland's Koning, op de zuilen van het recht gegrond, wil
overbrengenn op het vlottend zand der revolutie van Lodewijk van Nassau, - bedroeft
mijnn hart. Dat men den modder van Heiligerlee, doorweekt van neêrlandsch bloed, door
vreemdee Duitschers geplengd, als parelen aan Neêrlands kroon wil hechten, - vervult mijnee ziel met verontwaardiging."7"
Datt was duidelijke taal aan de vooravond van de nationale herdenking te Heiligerlee.. En men zou daar nog wel zo zijn best doen om er een werkelijk nationale
herdenkingg van te maken. Tijdens deze officiële herdenking in Heiligerlee deed
menn er bijvoorbeeld alles aan de religieuze verschillen op de achtergrond te plaatsenn en de oorsprong van Nederland als nationale staat voorop te plaatsen. Een
interessantee vraag is hoe men het 'nationale' van de nationale herdenking presenteerdee en hoe men dacht de confessionele tegenstellingen te kunnen overstijgen.
Hett programma van de herdenking was uitgesmeerd over meerdere dagen en
omvattee behalve de feestelijke lezing van Jonckbloet veel muziek en gezang.79 Op
donderdagg 21 mei verzamelde de deelnemers zich al bij Hotel Wissemann te Winschoten,, de leden van de diverse subcommissies hadden vrije toegang, anderen
moestenn 50 cent betalen. Op vrijdag 22 mei bezocht men het Slot te Wedde, alwaar
eenn muzikale voordracht van de Winschoter zangvereniging werd gehouden,
'ss Middags was er een harddraverij, met voor de winnaar een "brillante zilveren
presenteerbladd met afbeelding van het te stichten monument." 's Avonds was er
eenn feest-concert, door de kapel van het Eerste Regiment Infanterie. Het eigenlijkee zwaartepunt van de activiteiten lag, vanzelfsprekend, op zaterdag 23 mei.
Hett was de dag van de redevoering van Jonckbloet, gevolgd door een "optogt naar
hett slagveld van Heiligerlee", alwaar de Utrechtse dominee Nicolaas Beets de eerstee steen van het monument plaatste. De dag werd afgesloten met veel gezang en
muziekk en natuurlijk ook vuurwerk.
Dee feestredenaar W.J.A. Jonckbloet (1817-1885) was toen hoogleraar Vaderlandsee geschiedenis, taal en letterkunde aan de Groningse universiteit. Zijn bekendee Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, die verscheen tussen 1868 en
1872,, ademde geheel en al, zoals toen te doen gebruikelijk, de nationale vaderlandsee geest.80 Jonckbloet was ook politiek actief. Namens het district Winschoten
wass hij lid van de Tweede Kamer. Zijn feestrede bij de herdenking was gesteld in
liberale,, nationaal-protestantse toon. Het was zijn bedoeling dat iedereen zich
thuiss kon voelen in deze nationale herdenking, "ondanks de verscheidenheid van
geloofovertuiging",, zo stelde Jonckbloet met enige nadruk.81 Dit deed hij door
'Heiligerlee'' te duiden als begin van een nationale vrijheidsstrijd, een vrijheids-

788 Brouwers, De Nederlanden en de gev ierden te Heiligerlee, 55-56.
799 Programma der feestelijkheden, die zullen plaats grijpen bij gelegenheid van het leggen van den eersten
steensteen voor het op te rigten monument, ter herinnering aan de overwinning; voor 300 Jaren te Heiligerlee op
SpanjeSpanje behaalden het roemrijk sneuvelen van Graaf Adolf van Nassau, op den listen Mei 1568, van 21 tot 24
MeiMei 1868 (Winschoten 1868). Voor een sfeerrijk verslag van de viering zie J.E. Banck, 'Herinneringen aan de
Heiligerlee-feestcn',, in: De Nederlandsche Spectator (1868) 201 -203; 211-213; 227-231.
800 Frans Ruiter, 'Regenbak of fontein: Nederlandse literatuurhistorici over volk en buitenland', in: Forum
derder letteren 34 (1993) 29-51, aldaar 36-37.
811 W.J.A. Jonckbloet, Feestrede ter gelegenheid van den driehonderdsten verjaardag van den slag bij Heiligerleegerlee en den heldendood van Graaf Adolf van Nassau, den 23en Mei 1868 uitgesproken (Winschoten 1868) 7.
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strijdd omwille van tolerantie en verdraagzaamheid. Katholieken en protestanten
tegelijkk z o u d e n zich hierin moeten herkennen ondanks de geloofsverschillen, die
err natuurlijk nog steeds waren. Jonckbloet wijdde er een hele passage aan. Z o vanzelfsprekendd was de nationale eenheid nu blijkbaar o o k weer niet.
"Dee eenheid van overtuiging moge nog niet bestaan - en zoo lang eindige menschen het
oneindigee trachten te ontraadselen, zal zij wel altijd blijven een onbereikbaar ideaal, - de
hartstochtelijkheidd waarmee het verschil eenmaal gemaakt werd tot leuze van verdeeldheidd en vijandschap, zij weggewischt uit ons hart en ons geheugen, en de verscheidenheid
vann geloofsovertuiging zij in hare uiting getemperd en gelouterd door dien geest van
christelijkee liefde en echte verdraagzaamheid, die het kenmerk behoort te zijn van onze
eeuww die op vooruitgang roemt, in een land, waar reeds in de XVIe eeuw door de hand van
Willemm van Oranje in het plechtigste onzer staatsstukken werd geschreven, dat niemand
omm den geloove zou worden vervolgd."82
Evenn verderop heette het:
" O pp dat standpunt, dat alle eenzijdigheid uitsluit, dat daarom het echt Nederlandsche is,
kann de geheele Natie met gelijke geestdrift den driehonderdsten verjaardag van den slag
vann Heihgerlee als een nationaal feest vieren; want een iegelijk, van welke staatkundige of
godsdienstigee richting ook, waardeert evenzeer de zegeningen door die aanvankelijke
zegee bevochten; en waarin we ook mogen verschillen, wij wedijveren in strijd in liefde tot
denn geboortegrond en innige gehechtheid aan het Koninklijk Huis." 83
H e tt standbeeld zelf, dat bij Heiligerlee een plek moest krijgen, was ondertussen
slechtss in m o d e l v o r m te bekijken. H e t zou pas in 1873 officieel onthuld worden. 8 4
Winnaarr van de prijsvraag was een o n t w e r p dat de naam ' D e onafhankelijkheid
vann N e d e r l a n d ' meekreeg. 85 H e t ontwerp was afkomstig van iemand die vooral
bekendheidd had verworven als historieschilder: Johannes H i n d e r i k u s Egenberger
(1822-1897). 866 H e t standbeeld was een beeldengroep met een zieltogende Graaf
Adolf,, ondersteund d o o r de Nederlandse maagd, met o p de achtergrond de
Nederlandsee leeuw. Welk nationalistisch doel de makers met het beeld voor hadden,, blijkt uit de uitvoerige 'Memorie van toelichting' bij het o n t w e r p . Met grote
nadrukk w o r d t daarin gesteld dat het "gedenkteeken [moest] u i t d r u k k e n de groottee beteekenis die het schijnbaar onbeduidend voordeel d o o r de beide telgen uit het
Oranje-stamhuiss op de Spaansche overheersers bij Heiligerlee behaald, in zijne
gevolgengevolgen voor de onafhankelijkheid van Nederland heeft gehad. Die gedenkzuil

822 Jonckbloet, Feestrede ter gelegenheid van den driehonderdsten verjaardag van de slag bij Heiligerlee, 15.
833 Jonckbloet, Feestrede, 21.
844 Hierover zie het Gedenkboek van Heiligerlee. De onthulling van het monument te Heiligerlee, in tegenwoordigheidwoordigheid van Z.M. den Koning, den 23 mei 1873 (Groningen 1873).
855 Uitgebreider over de werkzaamheden van de commissie, om tot een nationaal standbeeld voor Graaf
Adolff te komen zie: Eveline Luursma, 'De ontstaansgeschiedenis van het monument voor graaf Adolf van
Nassauu te Heiligerlee', in: De negentiende eeuw 9 (1985) 1-24.
866 Bekend is zijn schilderij 'Kenau op de wallen van Haarlem', dat hij samen met B. Wijnfeld schilderde. Het
schilderijj staat afgebeeld in de tentoonstellingscatalogus Het Vaderlandsch Gevoel. Vergeten
negentiendeeeuwseeeuwse schilderijen over onze geschiedenis (tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Amsterdam, 1978) 90.
'Kenauu op de wallen van Haarlem' verbeeldde, net als Heiligerlee, ook al een roemruchte episode uit de geschiedeniss van de Tachtigjarige Oorlog.
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tochh moest het nageslacht herinneren, dat daar de plaats is waar de eerste Oranjetelgg zijn jeugdig leven liet voor de bevrijding van Nederland heeft gehad."87 De anderee ontwerpen waren overigens niet minder nationalistisch geweest. Dat de band
mett het huis van Oranje op de voorgrond werd geplaatst blijkt uit motto's als
'Oranjee en Nederland' en 'Oranje boven'.
Voorr Jonckbloet was de herdenking van Heiligerlee "een heuchelijke gebeurteniss (...) die de eerste was eener reeks van heldendaden, die ons zelfstandig volksbestaann verzekerden, en dus wel geëigend om ons feestelijk te stemmen". Het was
tevenss het eerste begin waarin de "onverbrekelijken band tusschen Nederland en
Oranje"" werd gesmeed, de "eerste schrede op den weg der vrijheid, waarbij het
eerstee Oranje-bloed stroomde voor 's Lands zaak".88 Jonckbloet was dan ook
woedendd toen Brouwers met zijn redevoering deze, zijn, nationale eenheid kwam
verstoren.. Jonckbloet had, naar zijn zeggen, zijn rede bewust zo voorzichtig mogelijkk opgesteld, om maar niemand te kwetsen.84 In de Tweede Kamer wond hij
zichh op over Brouwers' redevoering, waarin deze "onze geschiedenis verguist, en
dee helden van onze onafhankelijkheid van ons vernieuwd volksbestaan, door het
slijkk sleept en tracht verachtelijk te maken".90 En dat allemaal op de nationale
feestdagg die 'Heiligerlee' voor Jonckbloet vertegenwoordigde. Dat verweet hij
Brouwerss nog het meest: "hij had vooral die hartstochtelijke redevoering niet
moetenn uitspreken in een politieke vereeniging, bij uitsluiting bestaande uit leden
vann één kerkgenootschap, op den dag, dat de driehonderdste verjaardag van den
eerstenn gelukkigen slag uit uit den tachtig jarigen oorlog door Neêrlands Koningshuiss met Neêrlands Volk plechtig gevierd werd."91
Inn Jonckbloets pleidooi stond zijn nationaal gevoel voorop maar daarmee
onderscheiddee hij zich niet van de katholieken en de orthodoxe-protestanten.
Ookk hun toespraken, pamfletten en brochures waren getekend door een forse dosiss nationalistische retoriek, daarin verschilden ze niet van elkaar. Het eerste artikell dat in De Tijd aan Heiligerlee werd gewijd begon met een uitvoerige geloofsbelijdeniss waaruit moest blijken hoezeer de Nederlandse katholieken aan hun vaderlandd gehecht waren. Om elk misverstand te voorkomen: "Wij behoeven niet te
beginnenn met eene belijdenis af te leggen van de gehechtheid der nederlandsche
Katholiekenn aan het nederlandsche vaderland, aan onze nationale onafhankelijkheid,, aan het regerend vorstenhuis van Oranje en aan ons konstitutionneel koningsschap".. Brouwers herhaalde het nog maar eens aan het begin van zijn redevoeringg over Heiligerlee, een rede die afsloot met een in kapitalen gedrukte slagzin:: "MET GEEST EN HART EN WOORD EN PEN EN RECHTERHAND BELOVEN EEUW'GE
T R O U WW AAN G O D EN VADERLAND, AAN W I L L E M I I I EN N E D E R L A N D ! " 9 2

Brouwers'

redee was dus niet zozeer een aanval op de natie, het was alleen een felle aanval op

877 De Memorie van toelichting bij het ontwerp is afgedrukt in: Luursma, 'De ontstaansgeschiedenis van het
monumentt voor graaf Adolf van Nassau', 23-24.
888 Jonckbloet, Feestrede, citaten op 5-6.
899 W.J.A. Jonckbloet, Oprechtheid... Een voord over den heer]. W. Brouwers ('s-Gravenhage 1869) 28.
900 Jonckbloet in de Tweede Kamer, 10 december 1868, aangehaald in Jonckbloet, Oprechtheid..., 8-9.
911 Jonckbloet, Oprechtheid..., 28.
922 Brouwers, De Nederlanden en de gevierden te Heiligerlee, i en 60.
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eenn bepaalde historische invulling van die natie. Ook de katholieken zochten zich
eenn plaats in de nieuwe natie. Ook de katholieken waren bezig met het construerenn van een eigen 'nationale' identiteit.
Brouwerss kreeg heel wat boze reacties. Zoals bijvoorbeeld van de Groningse
hoogleraarr H.E. Moltzer, die in een uitgegeven toespraak ter opening van de academischee lessen zijn collega Jonckbloet te hulp kwam. In zijn Heiligerlee en de
UltramontaanscheUltramontaansche geschiedbeschouwing wees Moltzer zijn studenten op het "on
houdbaree en gevaarlijke van dergelijke geschiedschrijverij".93 Moltzer had zich,
nett als anderen, gestoord aan de "vaak bombastischen stijl" van Brouwers. De katholiekenn lieten zich leiden door een "overdreven opgewondenheid", terwijl er in
werkelijkheidd ook voor hen plaats was in de Nederlandse natie als geheel en zij
duss ook op zijn plaats waren bij de nationale Heiligerlee-herdenking. Voor dit
laatstee riep hij de "door en door kundige schrijver van de Geschiedenis derNederlandschelandsche Beroerten, Dr. Nuyens", tot getuige. Nuyens had toch in zijn boekwerk
geschrevenn dat ook de katholieken zich teweer stelden tegen Philips' antinationalee maatregelen?94 In de beproefde nationaal-liberale stijl streepte Moltzer de extremenn tegen elkaar weg. Hij was, zo zei hij, tegen elke vooringenomenheid, dit gold
nett zo goed voor de ultramontaanse geschiedbeschouwing als voor de christelijkorthodoxee opvatting, die "in het andere uiterste vervalt en den tachtigjarigen oorlogg een strijd vóór het Protestantsch geloof noemt, waarvoor evenmin reden aanwezigg is. Eenzijdigheid is hier de wortel van alle kwaad bij Ultramontanen en
Kristelijk-nationalen."955 Moltzer stelde zich teweer tegen zowel de katholieke als
dee protestantse toeëigening van de Nederlandse natie. Door de Nederlandse Opstandd in nationaal-liberale zin te definiëren, dacht hij boven de geloofstegenstellingenn te kunnen uitstijgen, daarbij verontachtzamend dat ook zijn standpunt gestoeldd was op een politieke stellingname, die de katholieken en protestanten niet
zomaarr konden delen.
Err waren ook andere, meer bijtende reacties op de toespraak van Brouwers. Een
voorbeeldd is een zekere Mr. D.E. Heij, die in een 64 pagina's tellende brochure
Brouwerss voor de 'vierschaar der historische waarheid' daagde. Net als Moltzer
gisptee hij de "partijdige gezindheid" van Brouwers, en constateerde dat deze redeneerwijzee "gevaarlijk" was.96 Ook voor hem stond partijgeest een waarlijk nationalee eenheid in de weg. Het bijtende van Heij's reactie bleek met name uit diens
tendentieuzee manier van redeneren waarmee hij de partijdigheid en vooringenomenheidd van Brouwers aan de kaak wilde stellen. Het was een manier van redenerenn waarmee hij de onenigheid tussen katholiek en protestant alleen maar versterktt zal hebben. Brouwers' kritiekpunten maakte hij namelijk onschadelijk door
tee verwijzen naar tekortkomingen van de katholieke kerk zelf. Het werd daarmee
meerr een aanval op de katholieke kerk als zodanig dan dat werkelijk op de argu933 H.E. Moltzer, Heiligerlee en de Ultramontaansche geschiedbeschouwing.
Toespraak, gehouden ter openingning der Academische lessen (Groningen 1868) 6.
944 Moltzer, Heiligerlee en de Ultramontaansche geschiedbeschouwing, 16, citaat op 21.
955 Moltzer, Heiligerlee en de Ultramontaansche geschiedbeschouwing, 27.
966 D.E. Hei),/. W. Brouwers, R.C. Priester, Ridder der Eikenkroon enz., om zijne 'De Nederlanden en de gevierdenvierden te Heiligerlee,' voor de vierschaar der historiesche waarheid gedaagd (Rotterdam z.j.) 1-2.
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mentenn van Brouwers werd ingegaan. Brouwers' verwijt dat de protestanten de
ledenn van het Huis van Oranje tot heiligen maakten, riposteerde hij bijvoorbeeld
mett de stelling dat de katholieken hierin veel verder gingen: zij verklaren immers
all hun pausen heilig! Een vergelijkbare redenering hanteerde Heij toen hij Brouwers'' argument besprak dat de protestanten in de zestiende eeuw tweedracht zaaiden.. Zij kwamen immers in opstand tegen de wettige koning. Heij argumenteerde
datt als men Willem van Oranje op deze manier toespreekt, dan moeten ook heel
watt voorgangers van Pius IX streng toegesproken worden. En wat betreft het ontbrekendd respect van de protestantse zestiende-eeuwers voor het particuliere eigendom:: we weten toch allemaal dat de hedendaagse jezuïten geen haar beter zijn,
hett doel heiligt immers voor hen de middelen? ,7
Menn nam eikaars nationale gezindheid zozeer de maat dat niet verwacht kon
wordenn dat de partijen nader tot elkaar kwamen. Historische argumenten werden
nauwelijkss gebruikt. Het ging hier dan ook niet om serieuze historische verhandelingen,, maar om pamfletten, met een heel ander doel voor ogen. Aan de ene kant
warenn er brochureschrijvers die zich zorgen maakten over de door de katholieken
inn gevaar gebrachte nationale eenheid. De katholieken stelden immers vraagtekens
bijj het als één en ondeelbaar ervaren 'nationale' verleden en daarmee ook bij de nationalee eenheid van dit moment. Aan de andere kant waren er de meer agressief
geformuleerdee brochures, zoals die van Heij, die woedend waren omdat de katholiekenn heilige protestantse huisjes omverwierpen. Als reactie begonnen zij
daaromm de katholieken zelf van alles en nog wat te beschuldigen.
Inn katholieke kring was Alberdingk Thijm de belangrijkste regisseur op de
achtergrond.. Hij gebruikte zijn tijdschrift de Dietsche Warande als een forum
waarr de katholieken hun grieven konden uitdragen. Jaargang 1868-69 stond helemaall vol met 'Heiligerlee'. In deze jaargang verscheen bijvoorbeeld Thijms open
brieff aan de commissie van de nationale viering, alsmede een uitgebreid artikel van
Nuyens,, waarin hij de kritische besprekers van De Beroerten van repliek diende.98
Striktt genomen had deze tekst, die oorspronkelijk als zelfstandige brochure was
verschenen,, niets van doen met de Heiligerlee-viering. Het toont echter hoezeer
dee Heiligerlee-polemiek verweven was geraakt met de receptiegeschiedenis van
Nuyens'' Nederlandsche beroerten. In een ander artikel was het een anoniem geblevenn auteur, die zijn stuk ondertekende met M., die een bespreking wijdde aan
hett nationale standbeeld, waarbij hij een venijnige geestigheid ten beste gaf door
dee eigenlijke bedoeling van het standbeeld geheel in zijn tegendeel te doen verkeren.. Over het beeldengroepje met Graaf Adolf, de Nederlandse Maagd en de
Nederlandsee Leeuw schrijft hij namelijk het volgende:
"Dee gewonde krijgsman stelt voor: Adolf van Nassau, als profeet, de overwinning der zijnenn vóorgevoelende, die nog niet behaald is; Nederland, de Leeuw, op den achtergrond,
trektt een muil als of hij druipstaart; de Nederlandsche Maagd, het volk, komt met wappe977 Heij, ƒ W Brouwers, 11.
988 WJ.F. Nuyens, 'De Nederlandsche beroerten der XVIe eeuw, uit een katholiek oogpunt beschouwd.
Andwoordd aan Prof. R. Fruin, Prof. J. van Vloten en Dr. M van Deventer', in: Dietsche Warande 8 (1869) 237288. .
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rendee kleêren, achter den veegen krijgsman aanvliegen en hagard de toekomst instarende,
maaktt zij zich gereed (o horror!) den zieltogenden held, met eenen slag van heur zich in
horizontalee richting bewegend zwaard, het... hoofd ... van ... het... lichaam ... te ... scheiden.. Vreselijke voorstelling! Onverdiende strafoefening! Want al was 7/8 van het Nederlandschee volk in mei 1568 ook niet op de hand van de Nassausche Gebroeders - zij haddenn toch gehandeld naar hun beste weten.'"15
Belangrijkk was tenslotte het overzicht dat Schaepman in de Dietscbe Warande
wijddee aan de brochures die ter gelegenheid van de Heiligerlee-herdenking verschenenn waren. Het is opvallend dat Schaepman vooral zijn pijlen richtte op de liberalee interpretatie van de geschiedenis en veel milder oordeelde over de protestantsee aanmatigingen hoewel hij daar natuurlijk ook afstand van nam. Naar
aanleidingg van Fruins Nutbrochure schreef hij bijvoorbeeld dat deze "orakeltaal"
bezigde,, met een "volmaakt gemis aan logica".100 En over Jonckbloet schreef hij
datt deze "gedurende zijn rede, een korten maar hevigen aanval heeft ondervonden
vann Inquisitiekoorts". Schaepmans artikel had een ironisch, schamperende toon
enn stond bol van het retorisch geweld.101 Schaepman verzette zich met name tegen
dee liberalen omdat het vooral de liberalen waren die iets nationaal wilden maken
watt dat niet was. Hij verzette zich tegen "de wei-zaligen, die het feest zoo nationaall maken, dat twee vijfde der natie alle geweld moet inspannen om hen op te
wekkenn uit die droom".102 Een droom die in hoge mate kunstmatig was. Zoals
Schaepmann het formuleerde: "Neêrlands profeten [hebben] het bestaan van een
nieuww nationaal feest aan het goede volk verkondigd. Want dit is een nieuw opmerkelijkk verschijnsel: van dit nationaal feest wist het volk niets, en bekommerde
zichh er ook niet om."103 Schaepmans opmerking wijst er nog maar eens op, dat het
alss eeuwenoud gepresenteerde nationale gevoel, gedefinieerd in nationaal-protestantsee termen, een nieuw verschijnsel was. En hij verbond er ook een waarschuwingg aan. Met een dergelijke viering werd de nationale eenheid niet bevorderd:: het zou in tegendeel slechts zorgen voor nieuwe partijtwist.
Inn liberaal-protestantse kring ergerde men zich aan de katholieke interventies.
InIn de Nederlandsche Spectator verscheen bijvoorbeeld een spotprent met de titel:

999 M., 'Het monument van Heiligerlee', in Dietscbe Warande 8 (1869) 586-590, aldaar 587-588.
1000 H.J.A.M. Schaepman, 'De nationale feesten te Heiligerlee; hare literatuur', in: Dietscbe Warande 8
(1869)) 356-381, citaten op 372 en 360. Behalve van Fruin nam Schaepman ook afstand van religieus geïnspireerdee sprekers als Janssonius en Hofstede de G r o o t die "de zaak zoo religieus [hebben] behandeld, dat het
nationalee er bij te loor gaat. Zij toch scheppen zich eene natie, die niet de Nederlandsche kan heeten, maar
voorr welke men een anderen naam moet zoeken." Schaepman richtte zich hier overigens tegen de redevoeringg die Hofstede de Groots leerling R. Bennink janssonius op 24 mei in de Kloosterkerk te 's-Gravenhage
gehoudenn had. R. Bennink Janssonius, Een stem Gods tot een gered volk: bij het derde eeuwfeest der overwinningwinning bij Heiligerlee uitsprak herinnerd in de Kloosterkerk te 's-Gravenhage 24 mei 1868 ('s-Gravenhage
1868).. Over Bennink Janssonius en zijn eenheidsstreven binnen de kerken zie A.C. Honders, 'Bennink Janssonius,, Roelof', in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme (Kampen
1983)) deel 11,58-60.
1011 Later zou Schaepman bij één van zijn overdrukjes van dit artikel schrijven: "Dit werk was het begin van
mijnn proza, en, naar den vorm, een vrij dol begin." Jul. Persyn, Dr. Schaepman. Eerste deel (maart 1844-juli
1870)1870) (Utrecht/Amsterdam/Antwerpen 1912) 290. Overigens publiceerde Schaepman in Thijms Volksalmanaknak ook nog een omvangrijk gedicht tegen de Heiligerlee-herdenking. Zie H.J.A.M. Schaepman, 'Heiligerlee',
in:: Volks-almanak voor Nederlandsche katholieken (1869) 27-35.
1022 Schaepman, 'De nationale feesten te Heiligerlee; hare literatuur', 357.
1033 Schaepman, 'De nationale feesten te Heiligerlee', 357.
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Illustratiee vao de jongste giechtiltun der heeren Albcrdingk Tbijm, Brouwen eu .Scaaopmart.

Afb.Afb. 10 Ultramontaanse scherpschuttersoefeningen. Illustratie van de jongste geschriften des
heerenheeren Alberdink Thijm, Brouwers en Schaepman. Uit: Nop Maas, De Nederlandse spectator.. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw (Utrecht/
AntwerpenAntwerpen 1986) 112.
' U l t r a m o n t a a n s c h ee scherpschuttersoefeningen'. 1 " H e t werd gepresenteerd als een
"Illustratiee van de jongste geschriften der heeren Alberdingk Thijm, Brouwers en
Schaepman".. G e w a p e n d met een kruisboog schieten Thijm en Brouwers o p een
schietschijff van Willem van Oranje. Liggend op de grond, gewapend met een d o n derbus,, ligt Schaepman, die evenzeer richt o p de nationale schietschijf. O v e r deze
prentt zou N u y e n s later met afkeur schrijven: " E r zijn dingen waaraan een fatsoenlijkk m a n niet gaarne zijnen naam leent." 105

G r o e nn van Prinsterer en de ultramontaanse kritiek
O pp de katholieke 'provocaties' zou o o k de v o o r m a n van de antirevolutionairen
G r o e nn van Prinsterer reageren. Voor N u y e n s vertegenwoordigde G r o e n het orthodox-protestantsee element in het debat, daarmee wel onderscheiden van het na-

1044 De Nederlandsche Spectator (26 september 1868) nr. 39. De prent is opnieuw afgedrukt, met een toelichting,, in de bloemlezing van N o p Maas, De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van
dede tweede helft van de negentiende eeuw (Utrecht/Antwerpen 1986) 111-114. In dezelfde aflevering van de
NederlandscheNederlandsche Spectator werden nog twee antikatholieke artikelen afgedrukt, het ene over 'De Room
Nederlanderss in de 16e eeuw', het andere over het 'Ultramontanisme in Nederland'. Vooral de anonieme
schrijverr van dit tweede stuk had zich hevig opgewonden.
1055 N u y e n s , De Ultramontaansche kritiek, 53.
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tionaal-protestantsee standpunt dat d o o r de liberalen werd gehuldigd. Voor N u y enss was G r o e n een goed historicus, maar ook een calvinist en een evangeliebeleider.. Zoals hij het later in een artikel zou formuleren: Groens historiebeschouwing
"wass geheel en al gewrongen (...) in het calvinistischen dwangbuis". 1 0 6
G r o e nn van Prinsterer begon zijn brochure Heiligerlee en ultramontaansche
kritiek,tiek, met een lang citaat van een bevriende correspondentievriend, die zijn leedwezenn had uitgesproken over B r o u w e r s ' provocerende redevoering, waarin deze een
" h o o n e n d ee taal" bezigde, die, "zelfs na al hetgeen Dr. Nuijens durfde schrijven en
dee Roomsch-Catholijke bladen uitspraken, in Nederland nog niet g e h o o r d " was.
Zijnn conclusie: "dat kan, dat mag niet z o n d e r krachtige wederspraak blijven". 127
G r o e n ss brochure, die liefst 127 pagina's telt, is duidelijk geschreven in verschillendee etappes, met soms grote tussenpozen. H e t stuk is weinig evenwichtig van
o p b o u ww en w o r d t gekenmerkt d o o r vele zijpaden en uitweidingen die nauwelijks
terzakee doen, maar die G r o e n eenvoudigweg kwijt moest. Als er bijvoorbeeld
weerr eens een artikel in De Tijd verscheen, waardoor hij zich aangevallen voelde,
dann ging hij er direct op in, hoe ver hem dat ook van Heiligerlee afbracht.101*
G r o e nn was z o fel omdat het hem ging o m veel meer dan alleen een wetenschappelijkk debat tussen historici. Brouwers had in zijn rede de fundamenten van de
Nederlandsee protestantse natie aangetast. Dat vroeg om een afstraffing. D e p r o testantenn voelden zich diep gegriefd, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een brief van r o manschrijfsterr A . L . G . Bosboom-Toussaint aan Groen:
"Daarr ik wel met spoedig het voorregt zal hebben u zelf te zien en te spreken moet gij mij
vergunnenn u schriftelijk eenigszins mijn dank uit te drukken voor den strijd, dien gij op u
genomenn hebt te voeren tegen die ultramontaansche historieverdraaijing - historie-bevlekkingg mogt men het wel noemen - want juist op die bladzijden daarin, waarop de
vreemdelingg met bewondering staart, werpen zij roekeloos de zwartste vlekken. Wij hebbenn bijkans niets overgehouden dan de glorie onzer herinneringen! Waar moet het heen
alss men ook die straffeloos voor ons mogt verduisteren? Gelukkig hebt gij dat niet gewild
enn uw fijne pen gepunt tegen die histoneverkrachters uit partijhaat-en-partïjbelang. Niemandd dan gij kan het doen met zóó veel regt, met zooveel kracht en met zooveel behendigheid,, die waardigheid niet uit- maar insluit. Hoe vernietigend is die greep om Brouwerss door Dr. Nuyens te laten slaan, en met hoeveel tact en kracht is het wegcijferen onzerzer martelaren gewroken. - O! uw woord, dat ook aan den geringste, die getrouw is geweestt tot den dood, de Kroone des Levens niet ontgaan zal, ontlokte mij tranen - zoiets
kann Fruin, kan de grootste historicus niet zeggen, zulk een woord komt te midden van
historischenn strijd alleen op in 't gemoed van den Christen".1"''

1066 Nuyens, 'Maurice et Barnevelt van Groen van Prinsterer', 186.
1077 G. Groen van Prinsterer, Heiligerlee en ultramontaansche kritiek (Amsterdam 1868) 3.
1088 Toen bijvoorbeeld J.W. Brouwers heden en verleden met elkaar in verband bracht door een parallel te
trekkenn tussen de negentiende-eeuwse Pruisische annexatiepolitiek, die door Groen werd afgekeurd, en de invall van de evenzeer Duitse Lodewijk van Nassau in het zestiende-eeuwse Nederland reageerde Groen als door
eenn wesp gestoken met een uitvoerige uiteenzetting over zijn opvatting over die negentiende-eeuwse Pruisischee politiek. Groen van Prinsterer, Heiligerlee en ultramontaansche kritiek, 65 en verder. Voor het verwijt van
Brouwerss zie: J.W. Brouwers, Antwoord aan den heer Groen van Prinsterer, op zijn: 'Heiligerlee en de ultramontaanschemontaansche kritiek' (Amsterdam 1868) 3-4.
1099 A.L.G. Bosboom-Toussaint aan Groen, 20 augustus 1868, in: Groen van Prinsterer: schriftelijke nalatenschaptenschap deel V, briefwisseling vierde deel, 232-233.
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Hett bloed "onzer martelaren" moest worden gewroken. Groen zag het vlammend
betoogg van de Limburgse abbé als een "oorlogsverklaring aan het in de zestiende
eeuww herboren Nederland (...) een (ik mag het niet anders noemen) stelselmatig
verguizenn van al wat aan protestantsche zijde edel en goed was".'10 Groens belangrijkstee kritiekpunt was dat Brouwers de grondtoon van de zestiende eeuw
miskende:: de religiestrijd en de vrijheid van consciëntie. Volgens Groen zou er
zonderr inquisitie en geloofsvervolging nooit een Nederlandse Opstand geweest
zijn.. Daarom kon Groen niet verdragen dat Brouwers het aantal protestantse
martelarenn bagatelliseerde. Elk vraagteken hierbij zou de wetmatigheid van de
Nederlandsee Opstand in twijfel kunnen trekken.
Naarr zijn zeggen had Groen de katholieken in zijn Heiligerlee en ultramontaanschetaansche kritiek zoveel mogelijk recht proberen te doen, maar dat alles natuurlij
zoo voegde hij er enkele jaren later in zijn Maurice et Barnevelt aan toe, binnen de
grenzenn van zijn protestantse levensovertuiging.1" Voor Groen van Prinsterer was
Nederlandd een protestantse natie. Dit betekende dat voor hem de katholieken
geengeen essentieel bestanddeel van de Nederlandse nationaliteit vormden. Groen:
"Zolangg ik de grondgedachte der Reformatie niet verloochen, kan ik, in vasthoudingg onzer roomsche mede-christenen aan het ultramontanisme, geene levensvoorwaardee onzer nationaliteit zien."112 Tegenover de katholieken kon Groen
daaromm niet anders dan ambivalent staan."3 Religieuze verscheidenheid was naar
zijnn mening een groot gevaar, reden waarom Groen, al inl830, na de Belgische afscheiding,, pleitte voor een afzonderlijk bestuur van het katholieke Noord-Brabantt en Limburg." 4 Groen stond daarin niet alleen. Al vroeg ontstonden er bijvoorbeeldd genootschappen als Christelijk hulpbetoon^ die als belangrijkste doelstellingg hadden het indammen van het katholieke gevaar. Op haar hoogtepunt teldee Christelijk hulpbetoon meer dan 10.000 leden. Achtergrond van deze in Brabantt ontstane organisatie was dat met zorg gekeken werd naar het toenemend aantall bekeringen van protestant tot katholiek. Door arme, behoeftige protestanten
financieell terzijde te staan, wilde men voorkomen dat deze bij de katholieken
moestenn aankloppen om vervolgens misschien bekeerd te worden. Niet meer of
minderr dan de teloorgang van de protestantse natie stond op het spel."5 Bij Hofstedee de Groot, die niet minder bang was voor het oprukkend katholicisme, lag
hethet accent meer op een geestelijke regeneratie. Zo pleitte Hofstede de Groot voor
extraa financiële steun voor het Nederlands Bijbel Genootschap om zo de evange-

1100 Groen van Prinsterer, Heiligerlee en ultramontaansche kritiek, 6.
1111 Hij noemt hierin Heiligerlee "un de mes écrits dans lesquels je crois avoir abondamment prouvé Ie désir
d'etree envers 1'Église de Rome aussi tolerant qu'on peut l'être sans renier la foi évangélique." G. Groen van
Prinsterer,, Maurice et Barnevelt. Etude historique (Utrecht 1875) CLXXXVI.
1122 G. Groen van Prinsterer, in: Nederlandsche Gedachten nr. 28, 12 april 1870, 226.
1133 Meer in het algemeen over de haat-liefde verhouding van Groen met betrekking tot de katholieken zie:
J.A.. Bornewasser, 'Groen en de roomsen', in: J.A. Bornewasser, Kerkelijk verleden in een wereldlijke context
(Amsterdamm 1989)357-361.
1144 Bornewasser, 'Groen en de roomsen', 358.
1155 J. van Zuthcm, 'Tegen de teloorgang van de protestantse natie. Enkele opmerkingen over de relatie tussenn Groen van Prinsterer en de antipapistische stromingen en netwerken rond het midden van de negentiende
eeuw',, in: Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800 6 (1998) 128-151, over
Christelijkk hulpbetoon zie 138-139.
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lischee boodschap beter onder de katholieken te kunnen verspreiden.1"'
Groenn van Prinsterer zag de 'nationalisering', lees veralgemening en soms zelfs
seculariseringg van de nationale gedenkdagen als een groot gevaar. Het zou er uiteindelijkk toe leiden dat de orthodox-protestanten zich steeds meer zouden terugtrekkenn uit de nationale vieringen, omdat zij zich er niet langer in konden herkennen.. De genationaliseerde herdenkingsfeesten waren voor hen te zeer losgezongenn van de protestantse wortels van de Nederlandse natie. Groen van Prinsterer
omschreeff het als een sluipend proces waardoor "de natie door het verderfelijk geneuriee van wiegeliedekens in slaperigheid [wordt] gesust". De vaderlandsliefde
werdd van zijn eigenlijke inhoud ontdaan. Hij zei het Abraham Kuyper na. "Omdatt men Hooger zegen zonder geloof aan den God der Openbaring, Oranjeliefde
zonderr geloof aan Oranje's goddelijke roeping, Vaderlandsliefde zonder geloof
aann den God der Vaderen wil, zal men die heilige factoren van ons volksleven verslijtenn zonder ze kracht te doen uitoefenen, en geesten wakker maken, die niet dan
onheilspellendd zich op de markt van ons volksleven vertoonen kunnen."117
Groenss opvatting over de gedenkdagen liep parallel met zijn stellingname in de
schoolstrijd.. Ook daar verzette hij zich tegen een algemeen christelijk onderwijs,
datt de belangrijkste christelijke waarden moest bijbrengen. Dat was niet meer dan
eenn verwaterd christendom. Daarmee was Groen een heel ander soort protestant
dann Hofstede de Groot, die het christendom wilde vrij maken van zijn calvinistischee smetten. Voor Groen gold dat hij vast wilde houden aan de regels van Dordt:
aann de drie formulieren van enigheid. Hij verzette zich tegen een nationale eenheidsvormingg zoals De Groot die voor ogen zag. Hij was een calvinist.

Nuyenss en Groen over Lodewijks medeplichtigheid aan de Beeldenstorm
Groenn verbond zijn nationalisme dus met zijn religie. Ditzelfde gold voor nog een
anderr punt, dat Groen in zijn brochure behandelde: de vermeende medeplichtigheidd van Lodewijk van Nassau aan de Beeldenstorm van 1566. De 'nationale' implicatiess maakten dat wat ogenschijnlijk een zijpad was, door Groen werd behandeldd als het hoofdpunt. Hij wijdde er in ieder geval het grootste deel van zijn brochuree aan. Voor de protestanten was Lodewijk van Nassau dan ook niet zomaar
iemand.. De held van Heiligerlee was voor protestanten een onaantastbaar icoon
vann de Nederlandse vrijheidsstrijd. Een icoon die onmogelijk medeplichtig kon
zijnn geweest aan de beeldenstormrazernij van 1566.
EnEn passant kwam Groen van Prinsterer daarmee alsnog te spreken over het
werkk van Nuyens. Meteen al aan het begin van zijn brochure bekende Groen dat
hett hem "de gelegenheid [had] ontbroken" Nuyens' Beroerten te lezen.118 Zowel
inn zijn kritiek als in zijn lovende woorden over Nuyens voer hij daarom blind op
1166 Van den Hout, 'P. Hofstede de Groot als ideoloog van de grootprotestantse beweging', 12.
1177 A. Kuyper geciteerd in G. Groen van Prinsterer, 'De feestviering en het Wilhelmus-lied', in: Nederlandschesche Gedachten nr. 13, 27 november 1869, 102. O o k het voorgaande citaat is in deze aflevering van Nedcrlandschelandsche Gedachten te vinden.
1188 Groen van Prinsterer, Heiligerlee en ultramontaanscbe kritiek, 21.
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dee uitgebreide recensie van het werk die Fruin in De Gids had gepubliceerd. Veel
protestantenn v o n d e n dat Groen daarmee te positief geoordeeld had over N u y e n s .
Eigenn lezing z o u hem een veel kritischer oordeel hebben ingegeven. Zoals één van
G r o e n ss correspondentievrienden, H.J. Koenen, het formuleerde: "Wat u betreft,
betreurr ik w e d e r o m in groote mate, dat de tijd u heeft o n t b r o k e n om het geheele
werkk van N u y e n s gezet en met een kritisch oog te o n d e r z o e k e n ; want het komt
mijj voor, dat eene zekere edelmoedigheid tegenover dezen Fruin wat al te gunstig
voorr den R . - C . tegenstander heeft gemaakt". 119
Dankzijj de polemiek r o n d o m Heiligerlee kon G r o e n N u y e n s alsnog op zijn
plaatss zetten. D a t was nodig o m d a t Brouwers immers op autoriteit van N u y e n s
zijnn vonnis over Lodewijk had durven uitspreken. Heel pijnlijk voor G r o e n van
Prinstererr was dat N u y e n s zich daarbij had gebaseerd op G r o e n s eigen b r o n n e n uitgavee van de Archives van het Huis van Oranje. Overigens zag G r o e n wel in dat
hett bij N u y e n s ging o m een "vrij wat gevaarlijker krijgsbeleid van een omzigtiger
enn goedgewapenden tegenstander".'- : Groens stelling was dat Lodewijk niet verdedigdd hoefde te w o r d e n , zijn eer was veilig.
"Mijnn betoog strekt niet om de eer van Lodewijk te handhaven, die is veilig, maar om het
gemiss aan historische studie en de overmaat van roomsch-kathohjke partijdrift, om deze
droevigee combinatie te doen uitkomen in iemand, die hem op zoo hgtvaardige en onwaardigee wijs verguisd heeft."1'1
Inn zijn a n t w o o r d aan G r o e n van Prinsterer concentreerde N u y e n s zich vooral op
hett p u n t van de medeplichtigheid van Lodewijk van Nassau aan de Beeldenstorm.
N u y e n ss verdedigde zijn visie, o n d e r b o u w d met een nauwkeurige annotatie van
bronnenmateriaal,, b r o n n e n waarop hij ook al zijn verhaal in de Beroerten had gebaseerd.. Hij hield zich bij de hoofdkwestie. Zoals N u y e n s in zijn brochure
schreef:: " D e heer G r o e n is te geducht tegenstander, te scherpziend antagonist in
eenn literarisch tweegevecht, om mij niet zóó voorzichtig te maken dat ik alléén bij
dee hoofdkwestie blijf. Zijn taktiek van aanval is op alle punten tegelijk aan te vallen,, de mijne is mij geretrancheerd te houden in de ingenomene positie." 1 " N u y ens'' b r o c h u r e maakt dan ook een veel afgewogener indruk dan die van G r o e n , die
zichh vooral gekwetst t o o n t . N u y e n s zag als grote oorzaak van de onenigheid dat
hett de katholieken blijkbaar niet was toegestaan om iets kritisch te zeggen over de
protestantsee helden, zoals Lodewijk van Nassau er één was. D a t zou namelijk 'onnationaal'' zijn. In de conclusie van zijn brochure maakte hij de slotsom op om zo
tott de kern van het probleem d o o r te dringen. H e t was allemaal terug te voeren op
hoee het w o o r d 'nationaal' gedefinieerd werd.
"Wijj voor ons zijn van meening, dat men met dat woordje nationaal wel wat bescheidenerr diende om te gaan. (...) Ik, voor mij, zou het hoogst ongaarne zien, dat b.v. het woord
1199 H.J. Koenen aan Groen, 23 augustus 1868, in: Groen van Prinsterer: schriftelijke nalatenschap deel V,
briefwisselingg vierde deel, 234.
1200 Groen van Prinsterer, Heiligerlee en ultramontaanscbe kritiek, 20.
1211 Groen van Prinsterer, Heiligerlee en ultramontaanscbe kritiek, 109.
1222 W.J.F. Nuvens, De ultramontaansckc kritiek. Antwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer. Een verweerschriftschrift (Haarlem 1868; Katholiek-Nederlandsche
Brocburen-Vereemging
nr. 4) 48.

88

De historische gedenkdagen

263 3

nationaalnationaal bij een aanzienlijk deel der natie in miscrediet geraakte. En dit wordt onvermijdelijkk het geval met iedere zaak, die het algemeen toekomt, maar waarvan ééne partij
zichh het monopolie wil toeëigenen! (...) Doch overigens wie wil, viere feest, houde harddraverijen,, voere rederijkers voorstellingen op, waarbij men kan denken aan het vers: "t
waswas vreeselijk hoe zij brulden!' Men make zelfs slechte feestcantaten en bombastische
verzenn zooveel men wil. Daartegen kanten wij ons niet; maar waar wij tegen protesteeren
is:: dat men die feestdagen nationale herinneringsdagen noeme. Wij dringen een ander niet
op,, dat men datgeen wat ons dierbaar is, nationaal noeme; men doe dit ons ook niet! (...)
Groenn van Prinsterer heeft meer gelijk dan de anderen. Hij ziet in die gedenkdagen nationaletionale gedenkdagen, omdat voor hem de hervormde kerk en nationaliteit één zijn. En
juistt daarom protesteeren wij tegen dat woord nationaal! En wij protesteeren, omdat wij
onss zelven als Nederlanders beschouwen en zullen blijven handhaven, al behooren wij
niett tot het kerkgenootschap, dat twee eeuwen lang de alleenheerschappij heeft gevoerd."123 3
Inn een brief aan één van zijn correspondentievrienden n o e m d e G r o e n N u y e n s '
reactiee "van wat meer beteekenis dan de geampouleerde rhapsodiën van B r o u w e r s " .. Hij zal vooral op het historisch gedeelte van N u y e n s ' brochure gedoeld
hebben.. Toch bleef G r o e n kritisch. In zijn Nederlandsche
Gedachten noemde hij
N u y e n s '' b r o c h u r e "politico-historische kritiek". ilA Aan genoemde correspondentievriendd schreef hij: "Zijn [Nuyens'] behandeling van de beweerde medeplichtigheidd van Lodewijk aan den beeldenstorm in zijn Geschiedenis blijf ik erbarmelijkk noemen; maar thans, in levensgevaar zijner reputatie geraakt, heeft hij zich
dapperr geweerd; maar de meerdere zorg aan het pleidooi besteed maakt een slechtee zaak niet goed." 125 N a a r zijn mening had N u y e n s met zijn uitgesponnen redeneringenn o m de kardinale kwestie van de medeplichtigheid van Lodewijk van
Nassauu een rookgordijn opgetrokken. N u y e n s vele redeneren liet onverlet dat
Lodewijkk overduidelijk onschuldig was geweest aan de ultramontane tenlaste legging.. G r o e n zou het herhalen in zijn Maurice et Barnevelt, toen hij enkele jaren
laterr terugblikte op de Heiligerlee-polemiek. 126 O p het kardinale p u n t lag naar
zijnn oprechte mening het gelijk aan zijn kant. Een opvatting waarvoor hij o o k
steunn kreeg uit liberale kring, toen ook Van Vloten en Fruin zich met de discussiee gingen bemoeien.

Kritiekk uit vrijzinnig-liberale hoek: Johannes van Vloten en Robert Fruin
Inn zijn eigen tijdschrift De Levensbode was het de radicale spinozist Johannes van
Vlotenn die een kritische bespreking aan N u y e n s ' brochure wijdde. Johannes van
Vlotenn (1818-1883) is d o o r de Utrechtse historiograaf C. Off ringa ooit gekarakteriseerdd als een man op het snijvlak van Aufklarung
en spinozisme, die op strijd-

1233 Nuyens, De ultramontaansche kritiek, 54 en 56.
1244 Nederlandsche Gedachten (Amsterdam 1869) 108.
1255 Groen aan A.J. van Beeck Calkoen, 24 december 1868, in: Groen van Prinsterer: schriftelijke nalatenschapschap deel V, briefwisseling vierde deel, 296.
1266 G. Groen van Prinsterer, Maurice et Barnevelt. Étude histonque (Utrecht 1875), aldaar CLXXXVCXCV. .
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vaardigee wijze de rede inzette tegen het autoriteitsgeloof.127 In zijn levensbeschouwingg oriënteerde Van Vloten zich op de joodse filosoof Baruch de Spinoza, die hij
herdachtt als de blijde boodschapper der mondige mensheid.^ Van Vloten was
voorstanderr van een humanistische wijsbegeerte, waarin vrije en mondige mensen
centraall stonden. Hij geloofde in de opvoedbaarheid van de mens tot mondige
staatsburgerss binnen de context van een zelfstandige Nederlandse staat. Vanuit
dezee visie interpreteerde hij de geschiedenis als een langzame vooruitgang in deze
richting,, als een proces dat in de zestiende eeuw was begonnen met de afwerping
vann het Spaanse juk. Dat dit liberale humanisme van Van Vloten één van die nieuwee stromingen was binnen de Nederlandse nationale cultuur, naast bijvoorbeeld
katholicismee en calvinisme, kwam misschien het duidelijkst tot uitdrukking in het
feitt dat ook de spinozisten ijverden voor een eigen standbeeld.I2<* Een standbeeld
datt recht zou doen aan hun rol in de vaderlandse cultuur. Het maakt eens te meer
duidelijkk dat standbeelden een cruciale rol speelden in de vorming van de Nederlandsee natie. De verschillende 'nationale' standbeelden waren even zovele nationalee identificatiepunten voor de verschillende levensbeschouwelijke stromingen
diee Nederland rijk was. Het standbeeld voor Baruch de Spinoza werd op 14 septemberr 1880 onthuld in Den Haag, met een redevoering van Johannes van Vloten
zelf.. Het nationale van deze gebeurtenis kwam onder meer tot uiting in de aanwezigheidd van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de adjudant van prins
Alexander. .
Vann Vloten was een polyhistor die in zijn tijdschrift De Levensbode over alle zakenn van de dag schreef, ook over geschiedenis en letterkunde. Zoon van een predikant,, gepromoveerd op een theologisch onderwerp, hoogleraar aan het Atheneumm te Deventer en, na zijn ontslag, iemand die als privé-geleerde van zijn pen
leefde.. In de jaren 1856/60 was hij één van de eersten die een samenvattend overzichtt schreef over de geschiedenis van de Nederlandse Opstand, een overzicht dat,
geheell in moderne zin, was gebaseerd op serieus onderzoek van de primaire bronnen:: Nederlands Opstand tegen Spanje.u°
Toenn Nuyens' eerste deel van zijn Beroerten verscheen, in 1865, had Van Vloten
err een welwillende bespreking aan gewijd in zijn tijdschrift. Hij schreef daarin dat
Nuyenss "aan weerszijden, naar louter billijkheid en waarheid gestreefd [had]" en
datt hij "met kennelijke waarheidsliefde en deugdelijke grondigheid, na rijp onderzoekk en naar zijn beste weten" de oorzaken en beweegredenen van de Nederlandsee Opstand had blootgelegd.131 Maar tot een echte onpartijdige beschouwing had

1277 C. Offringa, 'De wijsgerige geschiedkunde van Johannes van Vloten: Aufklarung en liberalisme', in:
J.A.L.. Lancée (redactie), Mythe & Werkelijkheid. Drie ecuwen vaderlandse geschiedbeoefening
(1600-1900)
(Utrechtt 1979) 200-249, aldaar 206.
1288 Over Van Vlotens cruciale rol in het negentiende-eeuwse spinozisme zie: Siebe Thissen, De spinozisten.
WijsgerigeWijsgerige beweging in Nederland (1850-1907) (Den Haag 2000) 97-111. Spinoza: de blijde boodschapper de
mondigemondige mensheid was de titel van de herdenkingsrede die Van Vloten uitsprak bij de onthulling van het standbeeldd van Spinoza in Den Haag, op 14 september 1880.
1299 Thissen, De spinozisten, 108-111.
1300 Over zijn vele geschriften over de Nederlandse Opstand zie: C. de Zeeuw-Musterd, 'Johannes van Vlotenn over de Opstand', in: Tijdschrift voor geschiedenis 81 (1%8) 145-158.
1311 J. van Vloten, 'Nederlands Opstand tegen Spanje, uit een katholiek, maar eerlijk oogpunt bekeken', in:
DeDe Levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden 2 (1866) 57-88, citaat op 60.
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Nuyenss niet kunnen komen. Daarvoor was hij door zijn katholicisme, naar de
meningg van Van Vloten, niet onbevangen genoeg. Nuyens' "roomschgezindheid"
zouu volgens Van Vloten automatisch hebben geleid tot een zekere mate van
"Spaanschgezindheid".. Dat hij desondanks met veel waardering Nuyens' boek
gelezenn had bleek uit zijn karakterisering van het werk, dat hij in de titel van zijn
recensie:: "katholiek, maar eerlijk" noemde.
Vann Vloten was er veel aan gelegen om katholieken als Nuyens te binden aan de
Nederlandsee natie. Van Vlotens eigen natieconceptie was immers gebaseerd op
eenn samenleving van mondige mensen, met respect voor eikaars levensbeschouwing.. Daarin moest dus ook voor de katholieken plaats zijn. In die zin moet ook
Vann Vlotens 'bemiddelend wederwoord' gelezen worden dat deze publiceerde
naarr aanleiding van het debatje dat ontstaan was rondom Nuyens' Beroerten.
Daarinn gaf hij Nuyens in heel wat punten gelijk, onder erkenning van het feit dat
dee "calvinistische zuurdesem" wat al te lang het geschiedbeeld bepaald had. Over
dee waardering van de Opstand dacht hij het wel eens te kunnen worden met de
nett als hij serieus argumenterende Nuyens: "zoo lijnrecht als mijne onroomsche
beginselenn tegen Dr. N.'s roomsche schijnen in te druischen, is er voor mij toch
nietss vreemd in het denkbeeld, dat ik 't, met betrekking tot den opstand en zijns
waardeering,, met hem, - en wie zich verder bij ons zouden willen aansluiten - in
ernstt wel eens zou kunnen worden."132 Hij verzekerde Nuyens dat hij door geen
enkelee animositeit ten aanzien van de katholieken werd gedreven en dat hij het afwijzenn van Nuyens' lidmaatschap bij de Maatschappij der Nederlandse letterkunde,, een feit waarover Nuyens nogal huilerig had gedaan, in hoge mate betreurde,
enn dat dit vooral geweten moest worden aan de achterlijkheid van dit al te bedaagdee gezelschap.
Vann Vloten publiceerde zijn 'bemiddelend wederwoord' aan de vooravond van
dee aanstaande Heiligerlee-herdenking. Hij hoopte ermee te bereiken dat de katholiekenn "ais zonen van hetzelfde vaderland" gewoon aan deze nationale viering
zoudenn meedoen. Natuurlijk, het was zo dat de overwinning van de calvinisten
aanvankelijkk had geleid tot een onderdrukking van de katholieken. Maar tegelijk
wass de Opstand ook de eerste stap die gezet werd in de richting van een gewetensvrijheidd zoals die in de negentiende eeuw eindelijk tot volle wasdom zou komen.. Van Vlotens wens was dat de katholieken zich zouden uitspreken voor tolerantiee en wederzijds begrip (Van Vlotens eigen geloofsbelijdenis!) en dat zij zoudenn erkennen "'s menschen natuurlijk recht op voortdurende vrije ontwikkeling,
mitss die er van geen ander door belemmerd worde." 1 " Van Vloten predikte de
onderlingee tolerantie, waarbij geen van de partijen elkaar zou uitsluiten of streven
naarr de alleenheerschappij. Het was zijn definitie van een vrije Nederlandse natie.
Zijnn interpretatie van de Nederlandse natie, die hij bij Heiligerlee wilde herdenken. .
1322 J. van Vloten, 'De Nederlandsche Opstand der 16' eeuw en de Nederlandsche katholieken der 19' eeuw;
bemiddelendd wederwoord aan Dr. W.J.E Nuyens', in: De Levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden 3
(1869)) 296-315, citaat op 297.
1333 Van Vloten, 'De Nederlandsche Opstand der 16' eeuw en de Nederlandsche katholieken der 19' eeuw;
bemiddelendd wederwoord aan Dr. W.J.F. Nuyens', 307.
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"Eenn staat, in welken de niet meer uitsluitende katholiek Nuyens en zijn geloof sverwanten,, met hun niet meer uitsluitend Calvinistische medekristenen, en al hun verdere onroomschee medemenschen en evennaasten, wel niet anders kunnen dan zich gemeenschappelijkk verheugen over den grondslag, vóór een drietal eeuwen, door het krachtdadig verzett tegen de Spaansche overheersching, gelegd, en o.a. op het slagveld van Heiligerlee,
doorr den moed en het bloed der graven Lodewijk en Adolf van Nassau en hunne wakkeree medestanders en strijders bezegeld. Bij de gedenkzuil dus, die op dat slagveld verrijzen
gaat,, mogen zich, in persoon of gedachten, alle 's lands burgers vereenigen, om, zonder
onderscheidd van geloofsbelijdenis, als Nederlanders het groote feit van hun vrij, zelfstandig,, en onafhankelijk volksbestaan in erkentelijke herinnering te gedenken."1J+
Misschienn zou men kunnen zeggen dat de nationale opvoeder Van Vloten iedereen,, en zeker o o k de katholieken, wilde opvoeden tot verantwoordelijke N e d e r landsee staatsburgers. Dit verklaart misschien zijn teleurstelling toen bleek dat de
katholiekenn zijn "aanneemlijk vergelijk", o m de Heiligerlee-herdenking "als
N e d e r l a n d e r s "" mee te vieren, " m i n d e r aanneemlijk" bleken te vinden. In zijn besprekingg van N u y e n s ' antwoord op G r o e n s Ultramontaansche
kritiek gaf hij blijk
vann zijn irritatie hierover. 1 " Hij identificeerde zich daarbij voluit met Lodewijk
vann Nassau, die volgens Van Vloten onschuldig was aan de katholieke tenlastelegging.. Hij beschreef Lodewijk van Nassau's positie namelijk als één tussen twee extremistischee partijen in, waarbij de katholieken met de brandstapel dreigden en de
calvinistenn aan de vooravond van de Beeldenstorm stonden. Een mooi voorbeeld
vann zijn ernstige pleidooi voor tolerantie, z o n d e r welke de Nederlandse samenlevingg niet verder k o n . Van Vloten identificeerde zich graag met heldenfiguren uit
hett verleden. N a a s t Willem van Oranje was Lodewijk van Nassau zeker één van
diee andere helden, die had bijgedragen tot N e d e r l a n d s onafhankelijkheid in gewetensvrijheid.. N o g m a a l s verweet hij N u y e n s roomse partijdigheid:
"Vann zijn Nederlandsch-Katholiek standpunt uit, blijft het hem onmogelijk de juiste gezichtslijnn te treffen, om feiten en personen naar den eisch te beoordeelen. Hij ziet alles
dubbel,, als het ware, omdat zijn eene oogappel steeds veel sterker nog naar het eenige
Romee getrokken wordt, dan de andere toch wel fatsoenshalve op Nederland dient gericht
tee zijn."1"'
D ee liberalen waren geïrriteerd. Dit gold zowel voor de humanistische radicaal Van
Vlotenn als voor de meer doctrinair ingestelde Fruin die in De Gids een uitvoerige
beschouwingg aan N u y e n s ' brochure over de Heiligerlee-kwestie wijdde.
N e tt als Van Vloten bezag ook Fruin de hele kwestie d o o r de bril van de d o o r de
liberalenn nagestreefde nationale conciliantie. In zijn recensie van de Beroerten had
Fruinn een boven de partijen staande nationaal-verzoenende t o o n gebezigd, waarbijj hij alle recht had proberen te doen aan de katholieken. N u hij moest constaterenn dat N u y e n s dit blijkbaar niet had opgepikt, en zijn kritiek naast zich neer leek
1344 Van Vloten, 'De Nederlandsche Opstand der 16' eeuw en de Nederlandsche katholieken der 19' eeuw;
bemiddelendd wederwoord aan Dr. W.J.F. Nuyens', 313.
1355 J. van Vloten, 'Ultramontaansche kritiek', in: De Levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden 3 (1869)
622-636,, citaat op 624.
1366 Van Vloten, 'Ultramontaansche kritiek', 622.
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tee hebben gelegd, toonde Fruin zich geïrriteerd en gaf hij Nuyens een lesje in
historischee kritiek.137 Het is naar mijn mening vooral op deze manier dat Fruins artikell gelezen moet worden, hoe neutraal het stuk verder ook oogt als een afstandelijkee proeve van historische kritiek. Fruin was zeker niet de boven de partijen
staandee autoriteit die de "slotsom van het debat" zou formuleren, in quasi objectieff historische zin, zoals Smitskamp meende.138
Fruinn hekelde de toon van "de steeds toenemende minachting, waarmee hij
[Nuyens]] het gros zijner tegensprekers bejegent", die hem versterkte in het vermoedenn dat de katholieke geschiedschrijver "een wat al te levendig bewustzijn
heeftt van het [met de Beroerten] behaalde succes, hetwelk ten gevolge der bedwelmendee toejuiching van geloofsgenooten en geestverwanten, nog grooter proportiënn in de verbeelding moet hebben aangenomen dan het in werkelijkheid
heeft".1399 Waarschijnlijk was dit verwijt minder gericht aan Nuyens dan wel aan de
ultramontanee aanmatigingen, zoals die bijvoorbeeld naar voren kwamen in de beruchtee Encycliek Quanta cura en tijdens de Heiligerlee-herdenking in de donderpreekk van Brouwers. Dit onverdraagzame ultramontaanse katholicisme wilde hij
aann de kaak stellen. De katholieken moesten naar zijn mening tot de orde worden
geroepen.. Fruin wilde hen zeker serieus nemen, maar dan moesten zij zich wel
matigenn in hun toon. Het toont de rol die de Leidse bovenmeester voor zichzelf in
hett debat zag weggelegd, een rol niet als "belangstellend toeschouwer",140 zoals hij
hett in zijn artikel formuleerde, maar eerder als pater familias naar wie alle partijen
zichh te schikken hadden. Fruin gebruikte scherpe woorden. Vooral de wijze waaropp hij Nuyens' brochure karakteriseerde als "verward, oppervlakkig, onkritisch"
moett hard zijn aangekomen bij Nuyens. Aan Nuyens had hij al in een brief laten
wetenn dat hij zijn brochure beter "niet hadt geschreven." Fruin: "Het heeft U
blijkbaarr aan tijd en aan rust ontbroken om iets degelijks en goeds te leveren".141
Fruinn eindigde zijn artikel in de hem tekenende, boven de partijen staande stijl.
Hijj wilde de katholieken zeker niet van zich vervreemden. In zijn slotparagraaf
noemdee Fruin het daarom "een groote vooruitgang" dat de katholieken zich
tegenwoordigg "onbeschroomd" meenden te kunnen uiten. Het gaf andere geschiedschrijvers,, zoals hijzelf, de gelegenheid deze (katholieke) opvatting te besprekenn en eventueel te weerleggen. Het gaf precies de manier aan waarop Fruin
tegenn de geschiedwetenschap aankeek, niet als een discussie zonder eind, zoals
Geyll het later zou formuleren, maar als een dialectisch proces waarbij de waarheid,, door Fruin in dit verband niet toevallig "eensgezindheid" genoemd, steeds
meerr naderbij komt: "Door spreken en tegenspreken wordt eenzijdigheid wegge1377 Robert Fruin, 'Een proeve van historische kritiek', in: R. Fruin, Verspreide geschriften ('s-Gravenhage
1900)) deel II, 38-83.
1388 Smitskamp, 'Rondom Heiligerlee', 187. G.W. Kernkamp neemt in zijn herdenkingsgeschrift 'Over R o bertt Fruin' de 'Proeve' zelfs als uitgangspunt voor een exposé over Fruins historische methode. Hij noemt het
stukk "een ware goudmijn" en "historische kritiek op haar best". G.W. Kernkamp, 'Robert Fruin', in: G.W.
Kernkamp,, Van menseben en tijden. I. Studiën over geschiedschrijvers (Haarlem 1931) 97-176, over de 'Proeve':: 165-172, citaat op 170.
1399 Fruin, 'Een proeve van historische kritiek', 44.
1400 Fruin, 'Een proeve van historische kritiek', 41.
1411 Robert Fruin aan W.J.F. Nuyens, 18 januari 1868 [deze brief is verkeerd gedateerd, kan namelijk niet
voorr 1869 geschreven zijn, AvdZ], afgedrukt in: Correspondentie van Robert Fruin, 178.
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nomenn en eensgezindheid voorbereid."142 Dat wil zeggen eensgezindheid onder
diee ene door Fruin zo gewenste nationale paraplu.
Nuyenss schrok van Fruins verwijten dat hij "verward, oppervlakkig, onkritisch"" was geweest. In zijn Naschrift op de ultramontaantsche kritiek ging hij
daaromm uitvoerig op Fruins artikel in. In deze tweede brochure die hij in de Katholiek-Nederlandschee Brochuren Vereeniging over het onderwerp publiceerde,
nuanceerdee hij zijn standpunt door te benadrukken hoe zorgvuldig hij met zijn
bronnenn was omgegaan, om Fruin maar zoveel mogelijk tegemoet te komen. Als
hijj misschien soms wat scherp was geweest, zo schreef hij, dan liet zich dat verklarenn uit de manier waarop katholieken soms behandeld werden, ook in deze
kwestie.1433 Hij sloot af met enkele vriendelijke woorden over "den uitstekenden
Leydschenn geschiedkenner (...) die waardig is genoemd te worden, naast mannen
alss Macaulay, Barante, Ranke en Cantu; mannen, die om verschillende hoedanigheden,, steeds een eerste plaats onder de historieschrijvers der XIX eeuw zullen innemen".. Binnenskamers pakte Fruin deze handreiking dankbaar aan. Nuyens
schreeff hij: "Het komt mij voor dat de discussie tusschen ons niet vruchteloos is
gebleven,, en dat een toenadering is voorbereid."144 Even verderop in de brief heettee het: "Uw toon ook in dit laatste opstel aangeslagen, maakt het voortzetten van
onzee openlijke samenspraak niet onaangenaam voor mij."
Fruinss scherpe kastijding van Nuyens' brochure had het gewenste resultaat opgeleverd.. Hij had Nuyens tot de orde geroepen en deze had zijn toon gematigd.
Dee door Fruin voorgestane conciliantie was gered. Dit bleek ook uit een schriftelijkee reactie die Nuyens hem deed toekomen. In deze brief sloeg ook Nuyens een
verzoenendee toon aan. Aan Fruin schreef hij: "Ik rekende het (...) dienstig dat
vuurtjee niet verder aantestoken; eigenlijk had ik er wel lust in: doch ik besef dat
mijnee roeping eene conciliante moet wezen."145
Ookk voor Nuyens stond er namelijk heel wat op het spel. De conciliantie was
niett alleen een wens van de liberalen. Het was ook in het belang van de katholiekenn dat zij aanvaard werden als te respecteren deelnemers aan het debat om de nationalee cultuur. Daarbij was het belangrijk dat Nuyens serieus werd genomen als
historicus.. Fruins verwijt van "verward, oppervlakkig, onkritisch" kon hij daarbij
niett gebruiken. Vandaar zijn gematigde taal in zijn tweede brochure en in de brievenn die hij Fruin schreef. Op Van Vlotens kritische bespreking in De Levensbode
gingg Nuyens ondertussen nauwelijks in. Hij citeerde er maar één zin uit, een zin
diee hij kon gebruiken om aan te geven dat andersdenkenden hem erkenden als een
serieuss onderzoeker. Van Vloten had namelijk geschreven dat Nuyens wederom

1422 Fruin, 'Een proeve van historische kritiek', 83. Over de centrale betekenis die Fruin in de wetenschap
toekendee aan het principe van 'woord en , wederwoord' zie bijvoorbeeld Tollebeek, De toga van Fruin, 27-33.
1433 Nuyens, Naschrift, 32. Tegenover Groen zou Nuyens in 1875 erkennen dat wat hij in 1868 had geschrevenn hij nu "juister en duidelijker, maar ook gematigder in toon [zou] zeggen". Brief van Nuyens aan Groen, 24
maartt 1875, afgedrukt in H . Goslinga en J.L. van Essen, Briefwisseling; vierde deel: 1866-1876 ('s-Gravenhage
1967)) 774 [vijfde deel van C. Gerretson en H . Goslinga (redactie), Groen van Prinsterer. Schriftelijke nalatenschap}. schap}.
1444 Zie brief van Fruin aan Nuyens, 30 maart 1869, afgedrukt in de Correspondentie van Robert Fruin, 186.
1455 Nuyens aan Fruin, 31 mei 1869; afgedrukt in: Janssen, W.J.F. Nuyens en zijn briefwisseling met Robert
Fruin,Fruin, 84.
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"mett prijzenswaardige nauwlettendheid in zijn geschiedonderzoek" te werk was
gegaan.1466 Fruin moest vervolgens wel verzoenend reageren. Zoals Nuyens erbij
wildee horen, kon ook Fruin zich niet veroorloven dat 2/5 van de Nederlandse bevolkingg zich buitengesloten voelde bij de Nederlandse natie. In een verhaal waarinn tolerantie en religieuze verscheidenheid voorop stonden, mochten de katholiekenn niet ontbreken.

'Eenee liberale fanfare'
Dee poging tot verzoening tussen de verschillende levensbeschouwelijke richtingenn kreeg een nieuw momentum op 1 april 1872, toen de verovering van de watergeuzenn van Den Briel, op 1 april 1572, herdacht werd. Met in het achterhoofd
dee heftige conflicten in 1868, deden de gematigd liberalen er alles aan om ook de
katholiekenn bij de viering te betrekken. Het moest een waar nationaal feest wordenn waarbij Den Briel herdacht werd als eerste grote succes in de nationale onafhankelijkheidsstrijd,, als hoeksteen en symbool van nationale vrijheid en onafhankelijkheid.. Nieuw was dat, in tegenstelling tot 1868, nu ook binnen het katholiekee kamp verzoenende woorden werden gesproken, waaronder door Nuyens.
O pp zich is het verrassend dat uitgerekend de watergeuzen tot symbool gemaakt
werdenn van nationale eendracht en saamhorigheid. De geuzen waren immers een
woestee bende ongeregelde piraten, plunderaars, die onder leiding van de als wreed
bekendd staande Lumey bepaald niet zachtzinnig te werk gingen. De katholieken
achttenn hen verantwoordelijk voor de wrede executie van de martelaren van Gorkum.. Maar ook de liberalen identificeerden zich niet graag met de geuzen en veroordeeldenn hun gruweldaden. Volgens Fruin maakten de "losbandige Watergeuzen"" zich schuldig "aan wreedheid en ontucht, en dat alles onder het deksel van vaderlandsliefdee en geloofsijver".147 Fruin maakte zijn opmerkingen niet toevallig
binnenn de context van zijn artikel over 'De Gorcumsche martelaren', een geschrift
waarinn hij, in 1865, de aandacht had gevraagd voor enkele prominente katholieke
slachtofferss van de geuzen. Thijm was er als de kippen bij om dit de liberalen onderr de neus te wrijven. Volgens hem verloochenden alle liberalen die nu 'Vivent les
gueux'' riepen daarmee hun eigenlijke voorzaten: de gematigde kooplieden uit de
tweedee helft van de zeventiende eeuw.148 De festiviteiten rondom Den Briel konden
dann ook alleen een succes worden als de verovering van Den Briel ontdaan werd
vann zijn gevaarlijke geuzenlading en gepresenteerd werd in algemene termen als
'dee oorsprong van de Nederlandse natie'. Pas dann kon niemand er aanstoot aan nemen.. Aldus geschiedde. Er verscheen een macht aan boekjes en brochures. Een

1466 W.J.R Nuyens, Naschrift op de ultramontaansche kritiek (Haarlem 1869, Kathohek-Nederlandsche
Brocburen-Vereenigingcburen-Vereeniging nr. VII) 12. Het citaat in Van Vloten, 'Ultramontaansche kritiek', 626.
1477 Robert Fuin, 'D e Gorcumsche martelaren', in: Verspreide geschriften, deel II ('s-Gravenhage 1900) 277335,, aldaar 280. Vergelijk J.C.A. de Meij, 'Het beeld van de Watergeuzen in de Nederlandse geschiedschrijving',, in: Tijdschrift voor geschiedenis 83 (1970) 358-377, aldaar 365.
1488 J.A. Alberdingk Thijm, Wat wil men u doen vieren, op 1 april? Een vraag aan de katholieken van Nederlandland (Amsterdam 1872) 4-5.
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goedd voorbeeld van een boekje waarin de nationaal verzoenende toon werd geprediktt is een schoolboekje van de hoofdonderwijzer in De Beemster H.C. van der
Heyde.. Van der Heyde had zijn boekje een toepasselijke titel meegegeven, die preciess aangaf, waar het hem om te doen was: Het morgenrood der vrijheid, of Den
BrielBriel in 1572. Hij presenteerde de verovering van Den Briel "niet als een op zich
zelff staand feit, maar als de eerste lichtflikkering in stikdonkeren nacht."149 In zijn
voorwoordd 'Aan mijn Ambtgenooten' sprak hij er zijn leedwezen over uit dat Den
Briell slachtoffer was geworden van "den partijstrijd onzer dagen". Hij wilde daaromm zijn verhaal zoveel mogelijk uit de sfeer van de onenigheid halen door elke verwijzingg naar de partijstrijd uit zijn boekje te weren, om de scholieren maar niet op
eenn dwaalspoor te zetten. Immers, zo schreef hij: "Onze kinderen toch moeten
zooo laat mogelijk bekend gemaakt worden met de partijtwisten, die ons tegen elkanderr in 't harnas jagen." I5C Van der Heyde bepaalde zich tot de nationale betekeniss van 1572, zijn doel was "De hooge beteekenis van de inneming van den Briel
voorr de jeugd in een helder licht te plaatsen; aan te wijzen, hoe daardoor de eerste
steenn werd gelegd voor ons staatsgebouw" zich daarbij "met hart en ziel mij scharendee aan de zijde van hen, die de bewuste gebeurtenis als een nationale zegepraal
aanmerken". .
Alless stond dus in het teken van de nationale conciliantie. De festiviteiten waren
opp een zelfde manier opgezet als de Heiligerlee-herdenking in 1868.151 Ook nu was
err een plaatselijk comité, ditmaal uiteraard in Den Briel, dat het voortouw nam. En
ookk nu was er een nationale hoofdcommissie met vele plaatselijke subcommissies.
Dee plaatselijke commissie in Den Briel was al opgericht in december 1870. In het
comitéé zaten zelfs twee katholieken, waaronder de plaatselijke pastoor, pastoor
J.W.. van Saagsveldt (later zou hij zich op aandrang van de bisschop uit het comité
terugtrekken).. Eén van de plannetjes van het comité was om een standbeeld op te
richten,, waarvoor de directeur van de Haagse tekenacademie J.Ph. Koelman gevraagdd werd een ontwerp te maken. Het werd een waternimf, die met de ene hand
naarr de zee wees en in de andere hand "de prinsenvlag fier omhoog hield". Later
zouu het initiatief van de Brielse commissie worden samengevoegd met dat van een
Utrechtss gezelschap, dat gepleit had voor de stichting van een verzorgingshuis
voorr oude zeelieden. De koning zou aan dit idee zijn goedkeuring hechten.
Dee nationalisering van de Nederlandse geschiedenis kreeg extra gewicht door
dezee in verband te brengen met dat andere nieuwe en machtige eenheidssymbool:
hethet koningshuis. Uit Hofdijks verslag van de viering blijkt dat alle aandacht tijdenss de Brielse viering zich concentreerde op Willem III.'52 Het hoogtepunt van
1499 H . C . van der Heyde, Het morgenrood der vrijheid, of Den Briel in 1572. Feestgescbenk tevens dienstig
alsals leesboek voor de volksscbool (Purmerend 1872) iii. Dezelfde uitgever, J. Schuitemaker, gaf tevens een dramatischee bewerking uit van de gebeurtenissen van 1572: / April 1572, Historisch Dramatisch Tooneelspel, in
viervier bedrijven.
1500 Van der Heyde, Het morgenrood der vrijheid, iii.
1511 Over de voorbereiding van de festiviteiten zie, samenvattend: Frans Groot, 'De strijd rond Alva's bril.
Papenn en geuzen bij de herdenking van de inname van Den Briel, 1572-1872', in: BMGN 110 (1995) 161-181,
aldaarr met name 164-169.
1522 WJ. Hofdijk, Brielles gedenkdag opNeêrlands derde Jubilee (Brielle 1873). Het boekje beslaat liefst 188 bladzijden,, waarin de voorbereiding, het feest zelf en het nafeest met de optocht in extenso beschreven wordt. Het sluit
aff met een overzicht van de comités, inclusief alle namen van de mensen die in deze comité's zitting hadden.
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dee bijeenkomst was de plechtige onthulling door hem van de gedenksteen. Hoe
nationaall de bijeenkomst was, bleek ook uit de aanwezigheid van een belangrijk
deell van het kabinet. Enkele ministers hadden daarbij heel toepasselijk hun opwachtingg gemaakt met het marineschip 'Heyligerlee', een verwijzing naar het enkelee jaren daarvoor gevierde nationale herdenkingsfeest.
Allee feestvierders schaarden zich zo rondom de troon van Oranje.
Ookk de rol van de Oranjes in de geschiedenis werd op de voorgrond geplaatst.
Willemm van Oranje, Lodewijk en Jan van Nassau, en anderen, werden zo gemaakt
tott de founding fathers van de Nederlandse natie. Zoals bijvoorbeeld in de bundel
InIn Memoriam, Tafereelen uit Hollands tachtigjarigen strijd (Haarlem 1873), een
bundell die, in de woorden van Nuyens "de vrucht van de geestdrift in 1872 meer
off minder kunstmatig opgewekt voor de heroën van 1572."153 De bundel, waaraan
ookk Robert Fruin had meegewerkt, had een hoog Oranje gehalte. Er stonden
maarr liefst twee artikelen over Willem van Oranje in en ook nog een stuk over Lodewijkk van Nassau in de jaren 1565 en 1566.1M
Inn Den Briel was tijdens het 'nafeest' het hoogtepunt een feestelijke historische
optocht,, omluisterd door veel verlichting en vuurwerk. De optocht is één van de
methodenn die gebruikt werd als instrument van identiteitspolitiek.155 Hij vertegenwoordigdee een "handelend element" waar het volk zich mee kon identificeren.. Zoals Hofdijk het formuleerde: de "eenvoudige optocht" vertegenwoordigt
hett "levensgrote drama (...) dat den nuchteren zin des volks met gezonden koordenn aantrekt" meer nog "dan een opera van Offenbach den bedorven smaak van
menigenn zoogenaamden beschaafde".156 De stoet in Den Briel had vooral een allegorischh karakter, de eerste praalwagen, die gemend werd door de Nederlandse
maagd,, bevatte bijvoorbeeld "twee uitmuntend geschilderde leeuwen" en de
borstbeeldenn van de koning en de koningin. Verder was er vooral veel "levendig
vlaggengewemeP'.1577 De nationale symboliek kon zo niemand ontgaan.
Hett historisch element vormde verder de hoofdmoot in een optocht die op 1
aprill gehouden werd in de binnenstad van Haarlem. In deze stoet liepen alle grotee historische figuren uit de Nederlandse Opstand mee, zoals bekende edellieden

1533 W.J.F. Nuyens, 'De politieke en kerkelijke partijen in de zeven provinciën in het begin der XVII eeuw en
hett rechtsgeding van Hugo de Groot', in; Onze Wachter (1874) deel 1, 4-41, aldaar 6.
1544 In Memoriam. Tafereelen uit Hollands tachtigjartgen strijd {Haarlem 1873). A. Pierson schreef over
'Prinss Willems dood', R. Fruin over 'Prins Willem in onderhandeling met den vijand over vrede, 1572-1576'.
Alss vooruitblik naar Leidens Ontzet was een stuk van Motley opgenomen.
1555 Over historische optochten, nationale mythen en nationaal zelfbewustzijn zie: Tom Verschaffel, 'Het
verledenn tot weinig herleid. De historische optocht als vorm van de romantische verbeelding', in: Jo Tollebeek
e.a.. (redactie), Romantiek en historische cultuur (Groningen 1996) 297-320. De Vlaming Verschaffel concentreertt zijn verhaal op België. In het voorbijgaan zegt hij dat optochten in Nederland "in grote mate het initiatieff [waren] van universiteitsstudenten" en daarom meer het karakter van maskerades hadden. Deze opmerkingg doet de feitelijke situatie geen recht. O o k in Nederland werden namelijk met enige regelmaat 'nationale'
historischee optochten georganiseerd. De nationale herdenkingsdagen over de Opstand vormden daarvoor een
natuurlijkk decor. Meer specifiek over middeleeuwse optochten zie: T. Verschaffel, 'Aanschouwelijke Middeleeuwen.. Historische optochten en vaderlandse drama's in het negentiende-eeuwse België', in: Theoretische geschiedenisschiedenis 26 (1999) 129-148. Meer in het algemeen over historische optochten zie: Wolfgang Hartmann, Der
historischehistorische Festzug. Seine Entstehung und Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert (München 1976).
1566 Hofdijk, Bnelles gedenkdag, 107.
1577 Hofdijk, Bnelles gedenkdag, 111.
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alss Marnix en Brederode en de in Brussel onthoofde Egmond en Hoorne. Ook het
roemrijkee Huis van Oranje-Nassau was goed vertegenwoordigd. Niet alleen Willemlem van Oranje reed mee, ook Jan van Nassau, Lodewijk van Nassau, Hendrik
vann Nassau, Adolf van Nassau en Willem Lodewijk van Nassau maakten hun opwachting.. De personages werden gespeeld door hedendaagse notabelen en edelen
omm zo de maatschappelijke hiërarchie, zoals die in het negentiende-eeuwse
Nederlandd functioneerde, sterk te accentueren. Het was een mooi staaltje van
identificatie.. Terwijl toch de verovering van Den Briel herdacht werd, ontbrak opmerkelijkk genoeg geuzenleider Lumey in de optocht. Willem Bloys van Treslong
wass er weer wel bij, alsmede een anonieme afdeling watergeuzen. Verder liepen
nogg een aantal Haarlemse figuren uit de geschiedenis van de Nederlandse Opstandd mee, zoals de zestiende-eeuwse bevelhebber van Haarlem Ripperda en de
bevelhebberr van de toenmalige Haarlemse schutterij Johan van Duyvenvoorde.158
Dee historische optocht in Haarlem is een prachtig voorbeeld van representatie
vann het verleden, waarbij in een proces van toeëigening bepaalde historische elementenn geaccentueerd worden waar andere worden weggelaten. De bedoeling
wass om een bepaald beeld van de Opstand te geven, dat acceptabel was voor de negentiende-eeuwsee burgerlijke notabelen, die op zoek waren naar een nieuw soort
'civill religion'. Daarbij was bewust gekozen om het element van de revolutionairee geuzen zoveel mogelijk naar de achtergrond te drukken en de zestiende-eeuwsee Grote Heren zoveel mogelijk op de voorgrond te plaatsen. Het maakte daarbij
niett uit dat ook figuren werden herdacht die met Den Briel niets te maken hadden
enn in 1572 al overleden waren. Het ging erom om de grote figuren uit de hele
Nederlandsee Opstand te herdenken, figuren waarmee de negentiende-eeuwse regentenklassee zich het best kon identificeren. Omdat de optocht zich in Haarlem
voltrokk waren ook de toenmalige stedelijke machthebbers vertegenwoordigd, gespeeldd door hun hedendaagse negentiende-eeuwse opvolgers om zo de hedendaagsee maatschappelijke orde te sanctioneren. De symboliek daarvan kon niemandd ontgaan.
Omm de herdenking van Den Briel acceptabel te doen zijn voor de negentiendeeeuwsee burgerij moest dus de geuzenherdenking ontdaan worden van zijn werkelijkee historische inhoud. Volgens Hofdijk waren de organisatoren prima geslaagd
omm tot de "pittige kern" van Den Briel door te dringen. Daarmee bedoelde hij dat
dee herdenking zo 'algemeen' was geworden, dat niemand er meer aanstoot aan
hoefdee nemen. Door het revolutionaire element van Den Briel zoveel mogelijk
terugg te dringen en te bagatelliseren werd de weg geopend naar een hernieuwd
bondgenootschapp tussen Nederland en Oranje:
"Hett geuzen-element, doorgekleïnsd, van zijn schuim gereinigd, van zijn droesem ontdaan,, heeft zich weder geldend gemaakt in zijn pittige kern, in zijn overwinnende kracht.
Opp dit Brielsche feestterrein is niet maar slechts een gewijd altaar - is een arke des verbondss verrezen: de Genius des Huizes van Oranje en de Genius des volks van Nederland

1588 Voor het programma in Haarlem, inclusief een routebeschrijving zie: Programma van den feestelijke»
optogt,optogt, te houden op Maandag I april 1872, ten 1 ure. Ter viering van ons 300 jarig onafhankelijk
volksbestaan.
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hebbenn elkander daar vast in de oogen gezien, fier en flink, ferm en krachtig, zooals het
datt Huis en dat volk van nature eigen is - en zy hebben elkander vurig omarmd, en toen
gezworen:: 'Nogmaals innige broederschap'. ",5'y
Niett iedereen was blij met een dergelijke nationalisering van de herdenkingsfeesten.. Johannes van Vloten bijvoorbeeld bleef vasthouden aan zijn radicaal-democratischee interpretatie van de opstand, waarbij hij een belangrijke rol voor de
geuzenn zag weggelegd. Zijn opvatting over 1572 legde hij vast in een b r o c h u r e
voorr de Maatschappij tot N u t van 't Algemeen. Van Vloten zette zich fel af tegen
dee tendentie o m de rol van de geuzen in de Nederlandse O p s t a n d te bagatelliseren.. Hij stelde dat zonder dat "canaille" de O p s t a n d nooit gelukt was. 160 Daarbij
eigendee hij zich de zestiende-eeuwse geuzen toe als de voorzaten van zijn negentiende-eeuwsee mondige burgers. H e t k w a m treffend naar voren in de titel die hij
meegaff aan de feestrede die hij hield bij verschillende gelegenheden r o n d o m de
Brielsee viering: De mondige mensch als Nederlandsch staatsburger.iM Volgens Van
Vlotenn hadden de geuzen in D e n Briel gestreden voor "de vrije volksbegrippen",
zijj hadden het "vrije volksbestaan" op de Spaanse landsheer veroverd. D e n Briel
wass het "onvergetelijke tijdstip, w a a r o p zich het Nederlandsche volk met vasten
voett zelfstandig begon te vesten, en de wakkere geuzenvlag van Brielle's toren,
denn Spaanschen geweldenaar en zijnen dienstknechten, Neêrlands mondigheid
aann - en alle afhankelijkheid op - zei. Sedert dien dag, bleef het, eerst worstelend
enn kampend, toen zegevierend en onverwinbaar, zijn zelfbestaan handhaven." 1 6 2
Maarr verschillende interpretaties van het verleden mochten er niet toe leiden dat
18722 niet als nationaal feest herdacht zou mogen w o r d e n . O o k Van Vloten was
vann mening dat de katholieken gerust aan het feest konden meedoen.
O mm de katholieken zoveel mogelijk tegemoet te k o m e n waren verschillende
protestantee brochureschrijvers best bereid o m toe te geven dat de O p s t a n d aanvankelijkk o o k enkele vervelende gevolgen had gehad voor de katholieken. Vele gematigdee protestanten erkenden het met zoveel w o o r d e n in hun brochures. Zoals
bijvoorbeeldd de bekende theoloog en historicus G.D.J. Schotel, die genereus t o e gaff dat 1572 aanvankelijk slecht voor de katholieken had uitgepakt, 1572 dagtekendee immers de ondergang van de katholieke partij. Maar die dagen waren nu
voorbij.. In 1872 diende de saamhorigheid v o o r o p te staan. Schotel:
"Godd zij geloofd, die dagen [van katholieke onderdrukking] zijn voorbij, het juk dat de
Protestantt den Roomsche oplegde is van de schouders genomen. Beide deelen in dezelfde
voorregten,, door het zwaard der Watergeuzen verworven. Ook de Roomsche kan en mag
duss op den feestdag van Neêrlands verlossing jubelen, want toen werd de hoeksteen tot
diee vrijheid, die ook hij thans geniet, gelegd."163

1599 Hofdijk, Brielies gedenkdag, 100.
1600 J. van Vloten, De Briehche jubeldag (Maatschappij: tot nut van 't Algemeen no. 62, februari 1872), aldaar
mett name 2-3.
1611 J. van Vloten, De mondige mensch als Nederlandsch staatsburger: mijne feestrede ter Briehche jubelvteringring (Schiedam 1872).
1622 Van Vloten, De mondige mensch als Nederlandsch staatsburger, 27.
1633 G.D.J. Schotel, Hoe vierden onze vaderen in 1772 de gedenkdagen van Neêrlands verlossing van de
SpaanscheSpaansche tirannie? (Wageningen 1 872) 7.
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Mett gematigde taal wilde men de katholieken zoveel mogelijk tegemoet komen.
Hett streven naar conciliantie bleek ook uit de uitnodiging die de Bovenkerkse
pastoorr J.W. Brouwers mocht ontvangen. We hebben hierboven gezien, hoe
Brouwerss in 1868 de lont in het kruidvat had gestoken van de herdenking van
1868.. Iets dergelijks wilde men nu trachten te voorkomen. In een brochure verteldee Brouwers dat hij was uitgenodigd om in Amsterdam een vergadering bij te wonenn "voor alle konstitutioneele Nederlanders" om de feestviering van 1 april
onderlingg te bediscussiëren. De voordracht die hij op de vergadering hield gaf hij
nuu in druk uit.
Brouwerss toonde zich in zijn brochure buitengewoon ingenomen met de uitnodiging.. Hij zag ook met veel genoegen dat vele protestantse landgenoten er alles
aann deden om het feest ook voor katholieken aanvaardbaar te maken. Toch moest
hij,, zo schreef hij, de uitgestoken hand afwijzen. Hij zag het namelijk nog niet gebeurenn dat de katholieken nu een geuzenpenning gingen dragen of meezingen met
dee voor katholieken toch zo kwetsende geuzenliederen. Juist in die tijd verschenenn enkele bundelingen van oude zestiende-eeuwse geuzenliederen, onder andere
doorr Van Vloten en door de bekende J.R Heije. Brouwers zag wel dat de gematigdenn er alles aan deden om voor katholieken de scherpe kantjes weg te vijlen. Maar
hijj kon er niet om heen: "welke doekjes men er ook omwinde" met 1 april werden
nuu eenmaal de watergeuzen herdacht.164 Brouwers ging zelfs zo ver om te beweren
datt "zelfs als zou de godsdienstkwestie tot op den grond toe verwijderd worden"
hijj nog niet mee zou kunnen vieren.163 De katholieken waren voor het wettig koninklijkk gezag, in de zestiende zowel als in de negentiende eeuw, een republikeinsee revolutie zoals Den Briel konden de katholieken nooit meevieren. Brouwers
wildee er kort over zijn. Met 1 april 1572 werd een partijfeest gevierd, waarin liberale,, republikeinse of streng calvinistische beginselen op de voorgrond stonden.
Hett was een partijfeest net zoals de katholieken zojuist hun Piusfeesten hadden
gevierd.. Van dergelijke partijfeesten moet je, zo was zijn stelling, geen nationale
feestenn willen maken.
All snel nadat zij van de plannen hoorden, lieten ook Alberdingk Thijm en Nuyenss via ingezonden brieven aan De Tijd hun afkeuring blijken. Thijm was luid en
duidelijkk als altijd. In een brochure stelde hij dat de vrijheid en gelijkheid van de
Nederlanderss niet van 1572 dateerde, maar in tegendeel pas van het laatste der
achttiendee eeuw. Het was een 'misverstand* om te denken dat de katholieken nu
well konden meevieren, zo liet hij weten.,M Het patroon van 1868 leek zich te herhalen.. Samen met enkele andere katholieken liet Thijm op de persen van zijn uitgeverijj een vouwblad drukken, waarin hij het allemaal nog eens samenvatte. Het
vouwbladd was ondertekend door "Eenige rustig toeziende burgers". Net als in de
brochuree die Brouwers had doen uitgaan werd geconstateerd dat 1 april niet anderss dan een partijfeest was. De poging om de tegenstellingen te verdoezelen werd

1644
1655
1666
damm

J.W. Brouwers, Konstitutioneele Nederlandsche wedstrijd: 1 april {Utrecht 1872) 15.
Brouwers, Konstitutioneele Nederlandsche wedstrijd, 17.
J.A. Alberdingk Thijm, Een misverstand, uit den iveg geruimd. De gedenkdag van 1 aprd 1572 (Amster1872).
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aann de kaak gesteld d o o r een retorische vraag: Als 1572 werkelijk zo belangrijk
wass geweest voor de Nederlandse onafhankelijkheid, w a a r o m dan geen standbeeldd voor Lumey, de belangrijkste aanvoerder van de geuzen?"' 7
Zoalss Thijm biograaf Michel van der Plas het heeft geformuleerd: " H e t jaar 1872
t o o n d ee Thijm, met zijn onwankelbare principes, op zijn eigenzinnigst en zijn
koppigst." 168 8
Tochh waren er o o k katholieken die er anders over dachten. Van hen was het
N o o r d - H o l l a n d s ee lid der gedeputeerde staten F.Th. Westerwoudt (1831-1914)
misschienn de belangrijkste. Westerwoudt, die advocaat was in Amsterdam, stond
bekendd als een liberaal gezind politicus, die voor zichzelf graag een matigende rol
zagg weggelegd. Hij was, zoals G r o e n van Prinsterer het ooit formuleerde, "een
hoogstt achtenswaardig katholiek, v r o o m en billijk, zonder Ultramontaansch te
zijn". 1699 Een zelfde rol speelde hij in de discussie r o n d o m D e n Briel. Hij kwam met
eenn brochure waarin hij schreef geen bezwaar te hebben tegen een nationale viering.. H e t lag er maar aan wat men wilde herdenken. Natuurlijk wist Westerwoudt,
zoo schreef hij, dat iedere levensbeschouwelijke richting zijn eigen interpretatie van
hett verleden had. Als men de vervolging van de katholieken of de zegepraal van het
protestantismee wilde vieren, zouden de katholieken niet meedoen. Maar men wildee de staatkundige vrijheid gedenken die te danken was aan de O p s t a n d tegen
Spanjee en waarvan D e n Briel de eerste stap was. Een dergelijk nationaal feest wildee hij best meevieren, van harte zelfs. " D a n kan ik niet alleen als Nederlander, maar
o o kk als katholiek N e d e r l a n d e r in de feestvreugde deelen." 172 D e gematigd-liberaalprotestantsee benadering had dus, in ieder geval wat hem betreft, succes gehad.
Westerwoudtt schreef dat hij met zijn brochure niemand had willen kwetsen.
Tochh moet de b r o c h u r e Thijm als een steen op de maag hebben gelegen. Westerw o u d t ss brochure bevatte namelijk ook een directe aanval o p Thijm, een niet mis
tee verstane terechtwijzing, die d o o r iedereen ook z o werd opgevat. Westerwoudt
hekeldee namelijk het feit dat de katholieken de nationale viering tot geschilpunt
haddenn gemaakt. Hij ergerde zich daarbij vooral aan het feit dat Thijm d o o r l o pendd de indruk wekte namens alle katholieken te spreken. Hij had het overal over
wij,, terwijl hij in werkelijkheid slechts een particuliere mening verkondigde.
"Hett zij daarom in het voorbijgaan gezegd: laat nooit een' leek zich vermeten namens zijn
geloofsgenootenn te spreken, want hij is daartoe niet gemachtigd, noch door de kerk, noch
doorr hare ledematen, die hunne vrijheid te zeer op prijs stellen om zulk eene aanranding
daarvann te gedoogen."171

1677 Eenige rustig toeziende burgers, Een nationaal feest! (Amsterdam 25 maart 1872).
1688 Michel van der Plas, Vader Thijm. Biografie van een koopman schrijver (Baarn 1995). Over Den Briel:
411-418,citaatt o p 4 1 5 .
1699 Brief Groen van Prinsterer aan H.J. Koenen zoals geciteerd in H . van Fclius &C H.J. Metselaars, Noordhollandsehollandse statenleden 1840-1919 (Den Haagz.j. [1994]) 45-47. Over Westerwoudts prosopografische gegevens
ziee 258.
1700 F.Th. Westerwoudt, Een woord aan mijne geloofsgenooten over een nationaal feest ter herinnering aan
dede laatste drie-honderd jaren (Amsterdam z.j. [1872]) 9.
1711 Westerwoudt, Een noord aan mijne geloofsgenooten, 7.
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Verklaringg van den optocht:
l.. Griic|i van Zwarte Internationalen. 2. De heoren Albcrdingk Thijm en Nuyeus. 3. De lieer Sol
melpenninckk , dragende de Kikenkroon van Dr. Nuyeus. 4, Allegorische wagon, voorstellende N'cêrl;
Volksgclukk onder de regerring van den Spannscheu koning. (Op den wagen ziet men de attributen van vr
geluk:: pijnbank, galg, schavot en brandstapel). De paarden worden gemend door Iz. .1. Lion, apostel
protmtotarius.. 't. Alva en de Vargas, u. Monniken. 7. Ilalthasnr Gerarclts, gedragendoor vier redaetei
vann (l<- Tijd, H. (irnep van Zwarte Internationalen.
Afb.Afb. 11 Contra-Optocht
der zwarte internationale,
op 1 april 1872. Spotprent
spiegel.. Uit: Jaarboek der Maatschappij der Nederlandse letterkunde 1988-1989.

in Uilen-

Thijmm was diep getroffen. Hij zette zich aan het schrijven van een brochure waarinn hij nogmaals zijn opvattingen uiteenzette. Pas in de laatste pagina's daarvan
noemdee hij Westerwoudts brochure met naam en toenaam omdat er "nogal wat
zakenn in [staan], die beschuldigingen tegen mij schijnen te behelzen".172 Thijm betoogdee omstandig dat hij slechts zijn particuliere overtuiging had uitgesproken
overr hoe hij vond dat de katholieken moesten handelen.
Hett was allemaal nogal pijnlijk. Nuyens nam Thijm in bescherming. Deze had
tochh slechts, volgens Nuyens, "onbewimpeld" gezegd wat hij meende. Hij noemdee Westerwoudts gesteggel over dat ik en wij "eene beleediging in het gezicht van
hen,, die in de hoofdzaak, uwe broeders naar den geest zijn". Tegelijk liet Nuyens
echterr weten het (inmiddels) inhoudelijk "in hoofdzaak" met Westerwoudt eens
tee zijn.173 Voor velen leek het een verrassende verandering van opinie van de als be-

1722 J.A. Alberdingk Thijm, Wat wil men u doen vieren op 1 april? Een vraag aan de katholieken van Nederlandland (Amsterdam 1872) 11.
1733 W.J.F. Nuyens, Iets over het feest van den eersten april m het jaar des heeren 1872 (Haarlem 1872), citatenn op 19 en 18.
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ginselvastt bekend staande Nuyens. Nuyens liet hier echter zijn Nederlands-nationalee gevoel spreken. Met zijn liberaal-katholieke gemoed zocht hij naar een gematigdee middenkoers, waarbij hij zijn katholicisme trachtte te combineren met
eenn vaderlands gevoel.
Inn de geschiedschrijving over de Den Briel herdenking is het bon ton geworden
omm Thijm voor te stellen als, in de woorden van A.E.M. Janssen, "de meest principiëlee anti-revolutionair van zijn tijd."174 Andere katholieken, waaronder met
namee Nuyens, zouden immers, in tweede instantie, gematigder standpunten innemen.. Nog weer anderen, zoals Schaepman, lieten zelfs helemaal niets van zich horen.. In een artikel over de Den Briel herdenking heeft Frans Groot de katholieke
leiderss gebrek aan leiderschap verweten, waardoor de zaak volledig uit de hand
liepp met als gevolg relletjes in verschillende dorpen en steden. Als de bisschoppen
enn de belangrijkste katholieke woordvoerders maar één lijn hadden getrokken, en
dezee eensgezind hadden uitgedragen, dan had het gewone volk wel gevolgd, en
wass het nooit zo uit de hand gelopen. Groot schrijft letterlijk dat de vooraanstaandee katholieken in "verwarring" waren en "weinig leiding (...) aan hun
achterbann gaven".175
Wass dit werkelijk zo? Terugblikkend in 1896 dacht Herman Schaepman daar in
iederr geval anders over.176 Volgens hem was er wel degelijk sprake van een gecoördineerdee actie. O m maar zo weinig mogelijk aanleiding te geven was afgesproken
datt de katholieken geen aanmerking zouden maken op de viering en zelfs mochtenn meevlaggen. Schaepman: "De hoogere geestelijkheid gaf toen te verstaan - en
dee katholieke pers volgde dien wenk - dat in het uitsteken der vlaggen geen symboliekee goedkeuring lag van hetgeen voor driehonderd jaar in Den Briel was geschied."" Om relletjes te voorkomen was door hogerhand besloten tot "niets zeggenn en niet meedoen".177 De 'godsdienstvrede' moest bewaard blijven. De enige
diee dit gesloten front doorbrak, was Alberdingk Thijm. Dit was precies de reden
waaromm Schaepman geërgerd reageerde toen in 1896 enkele brieven van Thijm in
boekvormm gepubliceerd werden door zijn dochter Catharina. Uit één van die brievenn bleek dat Thijm zich in 1872 in de steek gelaten voelde: "a me voir lachement
abandonnéabandonné door mijne vrienden".178 Schaepman ergerde zich aan deze interpretatiee van de april-schermutselingen. Hij zag het veeleer omgekeerd. Alberdingk
Thijmm had het gewaagd de stilte te doorbreken door goede sier te maken met zijn

1744 A.E.M. Janssen, 'Thijm en Nuyens: over een estetisch en moreel beproefde vriendschap', in: P.A.M.
Geurtss e.a. (redactie), ƒ. A Alberdingk Thijm. Erflater van de negentiende eeuw (Baarn 1992) 232-263, aldaar
254. .
1755 Groot, 'De strijd rond Alva's bril', 171.
1766 H.J.A.M. Schaepman, 'Brieven van Alberdingk Thijm', in: H J . A . M . Schaepman, Menseben en boeken.
VerspreideVerspreide opstellen (Utrecht 1896) eerste reeks, tweede druk, 75-93, aldaar 90-91. Meer in het algemeen over
Schaepman,, Thijm, Nuyens en de festiviteiten rondom Den Briel zie: Jul. Persyn, 'Ter herinnering aan de
Brielle-feesten',, in: Jul. Persyn, Dr. Schaepman (Utrecht/Amsterdam/Antwerpen 1916) deel 2, 330-338. Persynn proeft overigens onvoldoende de anti-Thijm lading die in Schaepmans herinnering van 1896 ligt opgesloten. .
1777 Schaepman, 'Brieven van Alberdingk Thijm', 90.
1788 Catharina Alberdingk Thijm, Jos.Alb. Alberdingk Thijm in zijne brieven geschetst als christen mensch
kunstenaarkunstenaar (Amsterdam 1896). De brief, die overigens geschreven was aan Van Lennep, staat afgedrukt op
221-224. .
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principieell zuivere standpunt. I n werkelijkheid gooide hij alleen maar olie o p het
vuur,, volgens Schaepman. Schaepman:
"Voorr de verantwoordelijke leiders was het plicht te zorgen dat aan de katholieken in den
landee geen uitdagende houding kon worden ten laste gelegd. Het was geen aangename
plicht,, geen plicht, die hun lof of eere zou brengen. De fierheid, de kloekheid, de moed
warenn openbaarlijk bij Alberdingk Thijm. Maar hoog als ik zijn houding bewonderde en
nogg bewonder, van een lachement opgeven was hier te minder sprake, omdat men hem
niett had uitgezonden."179
Mogelijkk was Schaepman iets te optimistisch over de invloed die de katholieke leidingg toen al o p haar achterban had. We zijn nog ver verwijderd van het latere pacificatiemodel,, waarin de leiders de dienst uitmaakten en er voor de rest slechts
sprakee was van makke schapen. In 1872 lag dit allemaal nog wat ingewikkelder, er
wass nog geen katholieke zuil, die gestut werd d o o r een netwerk van organisaties.
D a tt Schaepman zich enorm geërgerd had aan de h o o g m o e d van Thijm liet overigenss onverlet dat hij het inhoudelijk volstrekt eens was met diens stellingname.
Inn tegenstelling tot wat zijn toch anti-Thijm getoonzet stuk uit 1896 suggereerde,
hadd Schaepman in 1872 wel degelijk partij gekozen voor Thijms interpretatie van
D e nn Briel. Schaepman was dan o o k helemaal niet blij geweest met de b r o c h u r e die
Westerwoudtt het licht had doen zien. Aan N u y e n s schreef hij: "Ik haat die halfslachtige,, half-blaffend e, half-huilende wezens". 180 In dezelfde brief schreef hij dat
hijj Westerwoudt "zeer gaarne (...) eens is in de grond [wilde] boren", en dan natuurlijkk in h u n beider tijdschrift De Wachter. Schaepmans rol zou ditmaal tot achterr de schermen beperkt blijven, maar d a a r o m niet minder actief van karakter zijn.
Toenn N u y e n s met een aan dat van Westerwoudt vergelijkbaar standpunt in de
openbaarheidd wilde treden, deed Schaepman er bijvoorbeeld alles aan o m het stuk
buitenn de k o l o m m e n van De Wachter te houden. Tegenover N u y e n s was zijn belangrijkstee argument dat als één van beide redacteuren met een dergelijk standp u n tt naar buiten z o u treden, licht de indruk zou kunnen ontstaan dat het hier de
stellingnamee van De Wachter z o u lijken.181 Hij zou alleen met publicatie instemmenn als hij er een n o o t bij mocht zetten dat het hier een particuliere mening van
N u y e n ss betrof en geenszins het standpunt van de redactie vertegenwoordigde.
Inn een brief aan N u y e n s vatte hij samen wat hij precies tegen had op plaatsing in
DeDe Wachter.
"Dee driemaal herhaalde lezing van Uw artikel heeft mij niet in het minst van de houdbaarheidd en degelijkheid Uwer stellingen overtuigd. Zoó wordt de orthodox-calvinistischee historie-beschouwing niet afgebroken; zoo wordt de katholieke beschouwing, de eenigg ware en rechtvaardige niet versterkt.
Dezee is mijn meening: wij zwijgen tot na het feest. Willen sommigen vlaggen - goed, het
gaatt mij niet aan; maar wij, de katholieke pers, transigeren niet. Daarin ligt onze kracht.
WiltWilt Gij het artikel in 'de Wachter' plaatsen - ik kan 't U niet beletten, maar ik zal mij
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Schaepman, 'Brieven van Alberdingk Thijm', 91.
Schaepman aan Nuyens, 12 februari 1872. Archief Nuyens, doos 411; Q 2-13.
Brieven van Schaepman aan Nuyens, 21 en 29 februari 1872.
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dee vrijheid geven te zeggen, dat ik Uwe meening niet deel. Men zal niet kunnen zeggen,
datt 'de Wachter' conciliant was. Ik wilde dat Gij gelijk hadt, maar ik kan 't niet inzien."1fi2
Aann Thijm schreef Schaepman:
"Hoee komt het toch, dat Nuyens zoo verhit is op de rol van middenman?... Zijn knoeisel
iss ongekleed, zonder handschoen, met vuile boorden. Westerwoudt draagt ten minste al
knoeiendee zijn witte das: zichzelf. (...) Dit echter staat vast. Nuyens krijgt zijn stuk niet in
dede Wachter, of ik voeg er een noot bij, die den menschen zal zeggen, dat het stuk geheel
persoonlijkk is."183
N u y e n s '' artikel zou toch verschijnen, maar dan als zelfstandige brochure, o n d e r
dee titel Iets over het feest van den eersten april in het jaar des heeren 1872. N i e t bij
zijnn vaste uitgever Van Langenhuysen maar voor de gelegenheid bij de uitgevers
vann De Wachter, A.B. van den Heuvel en de Wed. J.R. van Rossum.
N u y e n ss schreef in zijn brochure dat hij zijn standpunt pas na lang en rijp beraad
bereiktt had. In zijn eerste interventie, zijn ingezonden brief in De Tijd die dateerdee van 14 december 1871, had hij nota bene de katholieke toon gezet d o o r o m standigg te betogen dat de katholieken niet k o n d e n meevieren omdat het bij D e n
Briell ging o m een revolutie tegen het wettige gezag die in haar gevolgen bij de katholiekenn "te veele droevige herinneringen" had achtergelaten. 184 Deze verklaring
hadd hij vervolgens weer ingetrokken in een ingezonden brief aan het Algemeen
van 5 februari 1872, waarin hij sprak over stemmen "van ware geHandelsbladHandelsblad
matigdheidd en vredesgezindheid" w a a r d o o r de katholieken zich zeer tegemoet gek o m e nn voelden. N u y e n s betuigde nu zijn adhesie aan het plan o m in D e n Briel een
tehuiss voor oude zeelieden te stichten. Zijn belangrijkste reden om het initiatief te
ondersteunenn was dat de koning zijn naam aan dit plan had willen verbinden.
Daarmee,, vond N u y e n s , " m o e t het karakter van eene partijzaak wegvallen".
"Geeftt men aan den 1 April 1872 (let wel op: ik noem uitdrukkelijk 1872) de beteekenis
datt wij, Nederlanders, allen onze vrijheid en onafhankelijkheid beminnen en willen verdedigen,, tegen wien ook; dat wij ons allen willen scharen om een geëerbiedigd nationaal
vorstenhuis,, dan kunnen, mijns inziens, alle Nederlanders eendrachtelijk samenwerken." 1 " "
H e tt viel niet mee o m een dergelijk standpunt te verdedigen. Terwijl N u y e n s in een
spotprentt in het liberaalgezinde tijdschrift Uilenspiegel wan 3 februari 1872 nog
werdd geportretteerd als één van de v o o r m a n n e n van 'contra-optocht der zwarte
internationalen',, zij aan zij met Thijm, verscheen enkele weken later in datzelfde
tijdschriftt een spotprent w a a r o p N u y e n s is afgebeeld in een enigszins ongemakkelijkk zittend watergeuzenkostuum.""' Alleen de immer consequente Thijm tekent
opp deze prent bezwaar aan tegen de vertoning.

1822 Schaepman aan Nuyens, 29 februari 1872.
1833 Schaepman aan Alberdingk Thijm, 1 maart 1872. Geciteerd in: Persyn, Dr. Schaepman, deel 2, 335.
1844 Nuyens dateert zelf, in zijn brochure, deze brief op 20 december, "als mijn geheugen zich niet bedriegt".
1855 Nuyens, lets over het feest van den eersten april, 3.
1866 De spotprenten zijn opnieuw afgedrukt in N o p Maas, 'Portretten van Thijm', in: Jaarboek van de Maatschappijschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1988-1989 (Leiden 1990) 67-95, aldaar 77 en 79.
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ï)cc heer Thijm.— Keen, ik doe niet wee... ik teil geen gek jigunr maken,
I)i>> heer Lion. — Klauuertl m< moet er één sp<Helmier -ijnl... Kijk eens, line goed Smits en Kt/yens dat
WatergeuzeupakWatergeuzeupak slant'. Ik tred, dat inlerem er mee inloopt.
l)êê hoer Nuvcns. — Kom Thijm'. doe maar als ik... 't Is niets dan een grap. We blijren dieteijsijn, en
«e,«e, kunnen eens hartelijk laehin over ieder, die ome vermomming voor leerkelijkheid houdt.
Doo heer Thijm. — Neen, ik hemd van (yen grappen met heilige Itegitwlcn. Ik flor hiel meel

Afb.Afb. 12 Spotprent in Uilenspiegel met Nuyens in watergeuzenkostuum. Uit: Jaarboek der
Maatschappijj der Nederlandse letterkunde 1988-1989.

Inn een brief aan Groen van Prinsterer ging Nuyens uitvoerig in op het verwijt
datt hij inconsequent zou zijn geweest. Groen zou deze brief afdrukken in zijn
tijdschriftt Nederlandsche gedachten. Nuyens benadrukte dat hij in alles zichzelf
geblevenn was. Zijn opvattingover 1 april 1572 was niet veranderd. Maar omdat de
liberalenn een andere, 'nationale' betekenis, aan Den Briel hadden gegeven kon hij
alsnogg meevieren. De ware betekenis van 1 april was naar de achtergrond gedrukt.187 7
Datt Den Briel werkelijk van nationale betekenis was geweest bleef hij verwerpen.. In 1866 al had Nuyens in Thijms Volksalmanak in een uitgebreid artikel de
idealiseringg van de geuzen als "grondleggers der Nederlandsche vrijheid" aan de
kaakk gesteld. Volgens hem waren de geuzen in werkelijkheid "wreeder, losbandigerr en teugelloozer dan de Saracenen. (...) In woede, haat, trouwloosheid, in onleschbarenn dorst naar bloed en naar buit, deden de Watergeuzen in niets voor de
kastiliaanschee benden onder."188 In 1872 hekelde Nuyens in een aflevering van De
WachterWachter de nieuwe uitgave van een aantal geuzenliedboeken. Nuyens' voornaam
1877 Brief N u y e n s aan Groen, 22 februari 1872, afgedrukt in Nederlandsche gedachten 19 maan 1872
(Amsterdamm 1872) 69-71.
1888 W.J.F. Nuyens, 'De Watergeuzen', in: Volks-almanak voor Nederlandsche kaholieken (1866) 161-201,
citatenn op 162 en 170.
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stee kop van jut was de hierboven al in een ander verband genoemde H J . van Lummel,, in 1872 de uitgever van het Nieuw Geuzenliedboek.m Volgens Nuyens interpreteerdee Van Lummel de geuzenstrijd ten onrechte als een strijd omwille van de
godsdienstvrijheid.. Men hoeft er de teksten van de liederen maar op na te slaan om
tee zien dat ze bedoeld waren om op te hitsen tegen de Katholieke Kerk. Nuyens:
"Eenn Katholiek, die ze in handen krijgt, werpt ze met walging ter zijde; een verdraagzaamm en verlicht protestant ziet liever dat ze maar, zooveel mogelijk, onbekendd blijven".190 Nogmaals: 1572 was het niet waard om te herdenken als nationaal
eenheidssymbool. .
Maarr meevieren kon hij ondertussen wèl. Het verschil in appreciatie tussen
Thijmm en Nuyens over de viering van 1872 lag in de wijze waarop beiden tegen de
situatiee van 1872 aankeken. Voor Thijm was het eenvoudig. Omdat hij 1572 niet
alss een nationale gebeurtenis kon aanmerken, kon hij dit ook niet met 1872. Over
dezee interpretatie van het verleden was Nuyens het eens met Thijm: 1572 was
voorr de katholieken geen reden om feest te vieren. Maar tegelijk had hij een nieuw
argument,, waardoor volgens hem een nationale viering op dit moment noodzakelijkk was. Mogelijk hangt het samen met zijn achtergrond als contemporain historicus.. Het maakte hem extra gevoelig voor de internationale politieke situatie.
Nuyenss maakte zich zorgen. Hij wees op de buitenlandse dreiging, met name op
Duitsland,, dat net in volle vaart zijn eenwordingsproces doormaakte en waarbij
stemmenn klonken waarbij gezegd werd dat Holland eigenlijk een Duits land was.
Nederlandd dreigde internationaal in de verdrukking te raken. Het maakte dat de
Nederlanderss de rijen moesten sluiten. Nuyens noemde het "zwarte stippen aan
denn staatkundigen horizon van Europa" die het "de plicht [maken] van iedere
Nederlanderr die hiervann het besef heeft, om alles wat in zijn vermogen is, te doen,
tenn einde partijdrift en volkspassie te voorkomen." Een viering, waarbij de nationalee eenheid werd benadrukt, zou daar goed in passen. Er was nu slechts één devies:: "tegenover den Buitenlander moeten [de Nederlanders] toonen (...) dat zij
zichh één volk, eene eigene nationaliteit, innig verbonden met eene oude nationale
dynastie,, gevoelen."191 Aan Groen schreef hij dat hij had voorgesteld om voor een
feestt voor de nationale onafhankelijkheid een andere aanleiding en een andere datumm te zoeken, bijvoorbeeld 24 augustus, omdat op 24 augustus 1772 "de eerste
Oranje-koningg is geboren". Niemand had zijn voorstel overgenomen. Zijn alternatieff was nu om het feest van 1 april om te vormen tot een nationaal feest dat iedereenn kon meevieren. Dat betekende wel dat het feest diende losgekoppeld te
wordenn van de geschiedenis van 1 april 1572. Dat moest mogelijk zijn.™ Nuyens

1899 Samenvattend over Van Lummel 7.ie: G.J. Röhner, 'Hendrik Jan van Lummel (1815-1877): onderwijzer
enn schrijver', in: Utrechtse biografieën (Amsterdam/Utrecht 1996) deel 3, 122-126. Zie ook Herbert W.G.M.
Willems,, 'Het hangt aan de muur en sticht. Beschavingsidealen in de negentiende eeuw en de schoolplaten van
Hendrikk Jan van Lummel', in: De Negentiende eeuw 20 (1996) 184-191.
1900 W.J.F. Nuyens, 'De geuzenliederen van 1572, op nieuw opgedischt in 1872', in: De Wachter 2 (1872) deel
II,, 69-95, citaat aldaar op 93.
1911 Nuyens, Iets over het feest van den eersten april, citaten op 16 en 17.
1922 Overigens zou Nuyens zelf op de dag van de festiviteiten gewoon thuisblijven. Aan Thijm schreef hij dat hij
zichh voornam met zijn gezin in Westwoud "Paascheyeren [te] eten, zonder vlag en illuminatie." Nuyens aan Thijm,
277 maart 1872. Geciteerd in Janssen, 'Thijm en Nuyens: overeen esthetisch en moreel beproefde vriendschap', 253.

282 2

KatholiekeKatholieke identiteit en historisch bewustzijn

zagg de groeiende partijstrijd met lede ogen aan. Als dit conflict beperkt bleef tot
eenn rustige bespreking door historici onderling, dan was er niet zoveel aan de
hand.. Maar de onenigheid was uitgegroeid, zo vreesde Nuyens, tot een regelrecht
onaangenamee sfeer, waarbij de verschillende partijen doorlopend eikaars nationalee gezindheid de maat namen. Hij vond het "hoogst verderfelijk" dat "door het
drijvenn van eene boosaardige pers" de "partijdrift" hand over hand toenam en dat
"religiehaatt en twist wordt gestookt".193 Dat was het grote nadeel van hevig
twistenn over de geschiedenis: het zou de eenheid van de natie op het spel kunnen
zetten.. Als "katholieke Nederlander" wilde hij er alles aan doen om "tweedracht
enn partijzucht" te voorkomen.
Nuyens'' verzoenende toon werd niet door iedereen zo opgevat en begrepen. De
remonstrantsee predikant en latere hoogleraar geschiedenis H.C. Rogge (18311905)) toonde zich bijvoorbeeld "verontwaardigd over de wijze, waarop het vrije
Nederlandschee volk van ultramontaansche zijde dus openlijk in het aangezicht
werdd geslagen." Rogge zag "hierin een nieuw bewijs, hoe deze secte zich losscheurtt van al wat Nederlandsen is, behalve van den grond die zij poogt te overheerschen."1944 Dat "het orakel Nuyens" inmiddels in het Handelsblad een genuanceerderr standpunt had ingenomen, zei Rogge niet veel. Het is ironisch dat Roggee Nuyens' gematigde brochure had gelezen als felle onverzoenlijke en onvaderlandsee stellingname van iemand die niet mee wilde doen met de nationale viering.
Zoalss Rogge het formuleerde, in bepaald niet verzoenende taal:
"Wijj weten nu ten minste, dat de heeren Nuyens en Thijm en die hunne verklaringen
onderschrijven,, als verloochende de historie van ons volk, hebben opgehouden vrije
Nederlanderss te zijn. Wij zullen ze bij onze nationale feestviering niet missen."'^
Mensenn die Nederlands onafhankelijke geschiedenis, ook volgens hem gegrondvestt in 1572, niet wilden meevieren, konden geen aanspraak maken op een volwaardigg Nederlanderschap. Natuurlijk begreep hij, dat in 1572 (en ook later) de
katholiekenn er bekaaid waren afgekomen. Maar dat hadden ze aan zich zelf te wijten.. In 1572 oogsten de katholieken wat zij zelf gezaaid hadden met de inquisitie.
Daarr was 1572 slechts de onvermijdelijke reactie op.
Enkelee jaren later zou Rogge een driedelige monografie publiceren over de door
hemm zeer bewonderde zeventiende-eeuwse predikant en vader van de remonstrantsee richting Johannes Wtenbogaert. Nuyens zou het boek met zeer veel lof
besprekenn in Onze Wachter, hij noemde het "eene der beste monografiën onder
die,, welke er in de XlXe eeuw zijn geschreven" en "Dr. H.C. Rogge (...) een van
Nederlandss uitstekendste geschiedschrijvers".1% En dat terwijl hij nog maar kort

1933 Nuyens, Iets over bet feest van den eersten april, 15-16.
1944 H . C . Rogge, Een 'non possumus', in zake eene nationale feestviering (Amsterdam 1872) 7.
1955 Rogge, Een 'nonpossumus', 15.
1966 WJ.F. Nuyens, 'Johannes Wtenbogaert', in: Onze Wachter (1875) deel 1, 298-328 en 364-389 en (1876)
deell 2, 309-340 en 371-401, citaat uit (1876) aldaar op 310. Zie verder: S.B.J. Zilverberg, 'Rogge, Hendrik Cornelius',, in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme (Kampen 1983) deel 2,
379-381. .
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daarvoorr d o o r Rogge was uitgemaakt voor een 'loochenaar' van de historie van
onss volk. N u y e n s zag wel dat Rogge zich overmatig identificeerde met zijn zeventiende-eeuwsee held, maar kon niet anders dan b e w o n d e r i n g opbrengen voor
Roggess zorgvuldige wijze van geschiedschrijving. Hij n o e m d e Rogge iemand uit
dee Leidse school van Fruin waarvoor hij "zeer veel s y m p a t h i e " koesterde vanwegee haar "getrouw, consientieus onderzoek". 1 9 7 Daarnaast zal ongetwijfeld o o k zijn
sympathiee voor het gematigde Remonstrantisme een rol hebben gespeeld, het Remonstrantismee was immers, in de w o o r d e n van N u y e n s , "een krachtig protest (...)
tegenn den intoleranten geest van het Calvinisme". 198 Dat Rogge enkele jaren daarvoorr enigszins " k o p p i g " tegenover hem zijn " n o n P o s s u m u s " had uitgesproken
vondd hij daarbij van minder belang.' 99 N u y e n s had geen belang bij het o p de spits
drijvenn van de tegenstellingen.
N e tt als bij Rogge lag o o k voor G r o e n van Prinsterer het fundament van de
Nederlandsee nationale identiteit in de O p s t a n d tegen Spanje. Maar G r o e n gaf een
interpretatiee van de O p s t a n d die radicaler was dan die van Rogge. Voor het verderee verloop van dit hoofdstuk is het interessant dat G r o e n s radicale calvinistische
interpretatiee van de Nederlandse identiteit hem uiteindelijk ertoe bracht dezelfde
houdingg aan te nemen als Thijm vóór hem. O p principiële gronden werd het hem
onmogelijkk mee te vieren: G r o e n vond dat de liberalen de april-herdenking teveel
haddenn doen loszingen van de calvinistische wortels. Volgens G r o e n verloochendee een dergelijke "algemeene, en zoo het heet, nationale feestviering (...) het
christelijkk levensbeginsel onzer historische nationaliteit."2W D e gereformeerde afkeerr van de liberale annexatie van de Nederlandse natie is goed samengevat in een
brieff die G. D o e d e s aan G r o e n van Prinsterer schreef:
"Mett betrekking tot de feestviering van 1 April ben ik de kluts kwijt geraakt (sit venia verbo).. Men heeft er zoo lang meê gesold en geknoeid dat een gereformeerd Nederlander bijnaa zou gaan gelooven, dat de Watergeuzen en de 80-jarige oorlog hem het minst van allen
aangaan.. Bijna komt men tot het besluit, dat alleen de liberalen, wakkere vaderlanders als
zijj zijn, onder welwillende goedkeuring van de gematigde R.-K. in ons midden, op 1 April
hett feest der kwalijk-begrepen vrijheid zullen mogen vieren."'51
Volgenss G r o e n was de 1 april viering verworden tot "naar het schijnt, eene LIBEgeRALEE FANFARE". 2 0 2 In een andere aflevering van zijn tijdschrift Nederlandsche
dachtendachten formuleerde hij het als volgt: " D e geheele taktiek der Liberalen is uitwisschingsching van de Christelijk-protestantsche
nationaliteit, met medehulp van den ultramontaan."montaan."203203 Dit laatste wilde hij N u y e n s niet verwijten, o o k niet dat deze meedeed
aann de van calvinistische wortels losgemaakte 1 aprilviering. G r o e n waardeerde weliswaarr "de kordaatheid" van Thijm, "doch o o k aan Dr. N u y e n s en aan de Tijd m o 1977 Nuyens, 'Johannes Wtenbogaert', (1875) 301.
1988 Nuyens, 'Johannes Wtenbogaert', citaat uit (1876) 309.
1999 Nuyens, 'Johannes Wtenbogaert', (1875) 302.
2000 G. Groen van Prinsterer, Nederlandsche gedachten 10 februari 1872 (Amsterdam 1872) 5.
2011 Brief G. Doedes aan Groen, 16 februari 1872. Afgedrukt in: A. Goslinga & J.L van Essen (redactie),
GroenGroen van Prinsterer; briefwisseling vierde deel 1866-1876 ('s-Gravenhage 1967) 538.
2022 Groen van Prinsterer, Nederlandsche gedachten 26 maart 1872 (Amsterdam 1872)81.
2033 G. Groen van Prinsterer, Nederlandsche gedachten 19 maart 1872 (Amsterdam 1872) 72.
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genn wij niet te zeer een bereidvaardigheid verwijten, waartoe zij, ten langen leste, a
leurleur corps defendant^ door vrijzinnigen aandrang overgehaald zijn."204
Inn zijn Nederlandsche gedachten schreef Groen dat het hem niet uitmaakte of de
katholiekenn of de liberalen met hen wilde feestvieren: dat was hun eigen zaak. Het
wass veel meer dat Groen met zoveel woorden zei dat hij niet met hen wilde feestvieren.2055 Voor Groen vormde het gereformeerde levensbeginsel de essentie van de
Nederlandsee natie. Het ging niet aan om dit essentiële element buiten werking te
stellen,, als het ware voor de lieve vrede. Zijn beleving van de Nederlandse, calvinistischee identiteit stond dit niet toe. Het gaf hem, al begin februari, de volgende
formuleringg in de mond:
"Zamenwerkingg in den geest van Dr. Nuyens neutralizeert en denatureert de feestviering
voorr ons. Het deelgenootschap aan eene kleurloos geworden feestviering is voor Gereformeerdenn niet geoorloofd, omdat voor hen KLEURLOOSHEID heiligschennende KARIKATUURR wordt."10''

Inn een volgende aflevering van Nederlandsche gedachten voegde hij daar aan toe:
"Hett oogmerk der christelijk-protestantsche feestviering is de dankbare vermelding van 1
Aprill 1572, al een keerpunt ten gunste der Reformatie in ons Land. Wij reiken de hand niet
aann hen voor wie de ware religie, met herboren vastheid van overtuiging, vervloekte en
strafwaardigestrafwaardige ketterij is."207

Groenn had heel duidelijke denkbeelden over hoe 1 april het meest gepast herdacht
konn worden. Omdat de "zegepraal der Hervorming" herdacht werd zag Groen
"liefstt geen luidruchtige vermakelijkheden; veeleer geve men een bepaald godsdienstigdienstig karakter aan deze dankbare en verootmoedigde herdenking door he
christelijk-protestantsche,, door het Hervormde Volk."2W
Liberalee fanfare tegenover verootmoedigde en ingehouden 'christelijk-protestantse'' viering. De tegenstellingen waren daarmee goed aangegeven. Deze protestantenn lieten zich hun feestje niet afnemen en organiseerden daarom maar hun
eigenn feesten, met een heel ander soort karakter en inhoud. De verschillen in benaderingg bleken ook uit de vele brochures die verschenen. De orthodoxen hadden
ookk hun eigen schoolboekjes, met hun eigen geschiedinterpretatie. Zoals bijvoorbeeldd een brochure van de hoofdonderwijzer van de Christelijke School te St.
Annaa Parochie C.F. Schöttelndreiër. Schöttelndreiër duidde Den Briel volledig in
orthodox-protestantsee zin. De "nacht van het lijden" onder de Roomsche inquisitiee liet hij volgen door de "dageraad van Neêrlands verlossing" onder hervormdee leiding. Deze verlossing was teweeg gebracht door de graven uit het Huis van
Oranje-Nassau,, Willem, Johan, Lodewijk, Adolf en Hendrik, heel toepasselijk, in
bijbelsee termen, de vijf "Nederlandsche Makkabeën" genoemd.209
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Inn de praktijk ontstonden er zo twee soorten 'nationale' feesten, die naast elkaar
gevierdd werden: de algemeen liberale feesten tegenover de doctrinair-protestants
gekleurdee herdenkingen. Elk van de levensbeschouwelijke richtingen had zich een
eigenn beleving van de Nederlandse nationale identiteit toegeëigend. Zoals N u y e n s
hett later zou samenvatten in zijn Geschiedenis van het Nederlandsche volk, sedert
1815: 1815:
"" 'Voor de Orthodox-Gereformeerden' was de inneming van den Briel 'het begin van een
langdurigenn strijd voor het recht om God naar zijn geweten en naar het gezuiverde Woord
Godss te belijden'; voor de Liberalen was het 'de dageraad der vrijheid' en de aanvang van
denn roemrijken staat der zeven provinciën. De Katholieken dachten er echter anders over.
Zijj konden noch wilden medegaan, evenmin met 'de geuzen' als met 'de vrijheidsmannen'.. Voor hen waren de herinneringen aan Heiligerlee en aan Brielle die van den aanvang
hunnerr vernedering en onderdrukking."210
Dezee beleving k o n niet zomaar w o r d e n opgelost in een herdenking die voor alle
bevolkingsgroepenn aanvaardbaar was.

N u y e n ss over Leidens O n t z e t (1874), de Pacificatie v a n Gent (1876) en de
Uniee van Utrecht (1879)
Z oo had het debat over de historische gedenkdagen al enkele interessante positieverschuivingenn te zien gegeven. H e t feit alleen al dat er gepolemiseerd werd,
maaktee de verschillende deelnemers aan de discussie duidelijk dat er verschillend
gedachtt k o n w o r d e n over de geschiedenis. Wanneer de natie w o r d t gedefinieerd in
termenn van sociale communicatie (kort samengevat: de natie als gespreksgroep
overr gezamenlijk gedeelde onderwerpen die de groep als groep typeren - de natie
alss communicatie eenheid) 211 dan bewijzen alleen al de discussies over de nationalee identiteit dat een Nederlandse natie realiteit werd. D e deelnemers aan dit debat
werdenn gedwongen h u n eigen standpunt te formuleren in oppositie tot anderen,
waarbijj sommigen de h o o p hadden dat het zou k o m e n tot een nationale modus Vivendi. vendi.
Inn de daarop volgende jaren zou de feestelijke viering van de natie hoog op de
agendaa blijven staan. D e cultivering van de natie was een obsessie geworden.
Steedss weer betuigden de verschillende richtingen in alle toonaarden hun t r o u w
aann het vaderland. Dat was in ieder geval waar iedereen het over eens was: de
t r o u ww aan het vaderland diende v o o r o p te staan. O o k de katholieken dachten er
zoo over. Toen in 1874 het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koning Willem
IIII gevierd werd, deed Alberdingk Thijm volop mee aan de festiviteiten. 212 In
NeerlandsNeerlands verlossing (Leeuwarden 1872) 14.
2100 W.J.F. Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, sedert 1813 (Amsterdam 1883) deel 4, 212213. .
2111 Hiervoor zie: Karl W, Deutsch, Nationalism and social communication. An inquiry into the foundations
ofof nationality (Cambridge/Londen 1966, oorspr. 1953).
2122 Samenvattend over Thijms activiteiten in verband met het jubileum van Willem III zie: Van der Plas, Vaderder Thijm, 432-434.
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tegenstellingg tot de historische gedenkdagen in verband met de Opstand kon dit
feestt voor alle groeperingen een waar nationaal feest zijn. Ook nu weer werd de
geschiedeniss gebruikt om diepte en inhoud te geven aan de natie. Thijm stelde bijvoorbeeldd een uitgebreide stamboom samen, waarmee hij wilde aantonen dat Willemm III van niemand minder dan Karel de Grote afstamde. Natuurlijk werd een
historischee optocht georganiseerd, waarbij Thijm ervoor zorgde dat ook de (ferventt katholieke!) Philips Willem, naast diens vader Willem van Oranje een plekje
zouu krijgen.
Warenn de conflicten daarmee geluwd en was er inderdaad iets van een nationale
consensuss ontstaan, waarbij de grote meerderheid gewoon kon meevieren en alleenn de al te radicale elementen zich hadden teruggetrokken in hun eigen niche?
Dee eerstvolgende grote gedenkdagen waarin episodes uit de geschiedenis van de
Nederlandsee Opstand herdacht werden zouden het leren. Het waren Leidens
Ontzett (1874), de Pacificatie van Gent (1876) en de Unie van Utrecht (1879).
Daarbijj werd de ene gedenkdag als nationaler ervaren dan de andere. De heroïsche
bevrijdingg van Leiden mocht daarbij nog het meeste aanspraak maken op algehelee nationale (h)erkenning. Ook in katholieke kring werd dat zo ervaren. In een
boekjee dat Nuyens aan de geschiedenis van Leidens ontzet wijdde schreef hij
zelfs:: "Ons hart klopt even warm in den boezem, voor mannenmoed en mannenkracht,, als het hart van andere Nederlanders."213 Gent daarentegen vermocht in
Nederlandd nauwelijks de pennen los te maken. De Unie van Utrecht daarentegen
werdd in Nederland weer wèl gevierd.
Inn 1874 was Leiden uiteraard het centrum van de herdenkingsbijeenkomsten.214
Watt inmiddels vaste ingrediënten waren geworden bij een nationale herdenking
werdd ook nu weer georganiseerd. Er kwam een herdenkingscomité dat voor een
standbeeldd ijverde, er was weer een historische optocht, een officiële herdenking
mett feestrede in aanwezigheid van leden van het koninklijk huis en zelfs een toneelvoorstellingg in de schouwburg met een historisch stuk in drie bedrijven: 'Het
ontzett der stad Leiden', geschreven door een zekere M. Westerman. Verder was er
voorall veel volksvermaak: muziekuitvoeringen, een bal, schietwedstrijden, vuurwerk,, diverse volksspelen van het slag van koekhappen en zaklopen, ringsteken en
eenn poppenkast. In die zin kan zeker gesproken worden van een 'folklorisering'
vann de historische gedenkdagen. Voor de meer inhoudelijke component was een
belangrijkee rol weggelegd voor de hoogleraren van de Leidse universiteit, die een
groott aandeel hadden in de organisatie. Matthias de Vries was voorzitter van het
comitéé dat ijverde voor een standbeeld van de Leidse held Van der Werf, die ten
tijdee van het beleg burgemeester was. De nationale herdenkingsrede werd uitgesprokenn door prof.dr. C.P. Tiele, die een verlicht protestantse en liberale interpretatiee van Leidens ontzet gaf.215

2133 W.J.F. Nuyens, Geschiedenis van het beleg en Ontzet van Leiden in 1574 (Leiden 1874) 15.
2144 Over de viering van Leidens Ontzet in 1874 zie Ingrid W.L. Moerman,'Vieringen in 1874,1884 en 1886', in:
Ingridd W.L. Moerman & R.C.J. van Maanen (redactie), Leiden, eeuwig feest (Leiden 1986) 55-62, aldaar 55-59.
2155 C.P. Tiele, Feestrede op het derde eeuwfeest van Leidens Ontzet, den 3en October 1874 in de Pieterskerk
gehoudengehouden (Leiden 1874). Over Tiele, die behalve hoogleraar godsdienstgeschiedenis ook remonstrants predikantt was, zie, samenvattend, A. de Lange, 'Tiele, Cornelis Petrus', in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis
vanvan het Nederlands protestantisme (Kampen 1998) deel 4, 421-424.
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Ookk het protestants-christelijke element was ruim vertegenwoordigd in de verschillendee herdenkingen. Alleen al in Leiden vonden op de zondag na Leidens
Ontzet,, op 4 oktober, in 12 verschillende kerkgebouwen zo'n zeventien verschillendee diensten plaats. Het was toch de voorzienigheid die Leiden behoed had voor
dee Spanjaarden! Daarom moest 3 oktober ook een godsdienstige feestdag zijn, die
mett "gepaste vreugde" gevierd moest worden. Zoals een zekere J.H. Eichman het
inn een brochure formuleerde: "Begeeft U eerst tempelwaarts om God te danken
voorr de rust en welvaart Uwer vaderstad, en neemt dan ruimschoots deel aan de
gepastee vreugdebedrijven, welke het feest van dien dag opluisteren".216 Maar terwijll voor Eichman de kerkelijke herdenking dus voorop diende te staan, zal voor
dee meeste feestvierders toch het accent hebben gelegen op de meer wereldse vermaken.. Drie oktober was in plaats van een religieus getinte bid- en dankdag toch
voorall een algemeen volksfeest.
Voorr de historische duiding werd gekeken naar de historici. Fruin ontplooide
diversee activiteiten. Op verzoek van de Historisch Commissie van de Maatschappijj der Nederlandse Letterkunde schreef hij een inleiding bij de bronnenuitgave
vann de belangrijkste historische beschrijvingen van tijdgenoten van Leidens Ontzet,, uitgegeven "bij gelegenheid van het derde eeuwgetijde".217 Verder gaf hij een
boekjee uit, waarin hij het heroïsch verhaal van Leidens Ontzet voor een 'nationaal'' en breed publiek op een rij zette. Het is duidelijk een gelegenheidsstuk,
waarinn Fruin in enigszins gezwollen taal het "buitengewoon gewicht" van Leidenss Ontzet voor "het geheele vaderland" uiteenzette, "een gebeurtenis van het
hoogstee belang, die nooit mag worden vergeten."218
Inn dergelijke politiek-apologetische gelegenheidsstukken toonde Fruin zich
niett op zijn sterkst.219 Naar aanleiding van een andere 'nationale' publicatie, de al
eerderr genoemde bundel In Memoriam. Tafereelen uit Hollands tacbtigjarigen
strijd,strijd, die uit de Den Brie! viering was voortgevloeid, had Nuyens al opgemerkt
"datt de schitterende hoedanigheden, door welke hij [Fruin] (...) zulk een welverdiendenn roem als Geschiedschrijver heeft verworven, wel wat verduisterd en omneveldd zich vertoonen, wanneer hij zich begeeft op het gebied der gelegenheidsgeschriften."220 0
Ookk Nuyens zelf zou een gelegenheidsgeschrift over Leidens Ontzet schrijven.
Toenn Nuyens aan Fruin een briefje schreef over zijn plannen een dergelijke brochuree te schrijven, en daarbij en passant Fruin verzocht om hem wat bronnenmateriaall toe te sturen, kreeg hij een vriendelijk briefje van Fruin retour. Fruin
2166 J.H. Eichman, Het beleg en ontzet der stad Leiden in 1574 (Leiden 1874) 32. Voor het kerkelijk element
inn de herdenkingen van Leidens Ontzet zie: A J . Kret, '400 jaar kerkelijke herdenkingen', in: Ingrid W.L.
Moermann & R.C.J. van Maanen (redactie), Leiden, eeuwig feest (Leiden 1986) 85-99.
2177 Deze inleiding is herdrukt in Fruins Verspreide geschriften. Robert Fruin, 'De oude verhalen van het belegg en ontzet van Leiden', in: Verspreide geschriften deel VII ('s-Gravenhage 1903) 152-192.
2188 Robert Fruin, ' H e t beleg en ontzet der stad Leiden in 1574', opnieuw afgedrukt in Robert Fruin's Verspreidespreide geschriften deel II ('s-Gravenhage 1900) 385-490, citaten op 385.
2199 Vergelijk P.B.M. Blaas, 'Tussen twee herdenkingsjaren (1884-1933). Het beeld van Willem van Oranje in
dee wetenschappelijke geschiedschrijving rond 1900', in: P.B.M. Blaas, De burgerlijke eeuw. Over
eeuwwenden,den, liberale burgerij en geschiedschrijving (Hilversum 2000) 113-127, aldaar met name 116-118.
2200 W.J.F. Nuyens, 'D e politieke en kerkelijke partijen in de zeven provinciën in het begin der XVII eeuw en
hett rechtsgeding van H u g o de Groot', in: Onze Wachter (1874) deel 1,4-41, aldaar 6.

288 8

KatholiekeKatholieke identiteit en historisch bewustzijn

schreeff daarin dat hij het een "goed teken des tijds" vond "dat Ge voor Uw geloofsgenootenn de gewichtige gebeurtenissen zoo denkt te beschrijven, dat Ge geen
wanklankk mengt in het algemeene koor." Maar tegelijk kon hij zich toch niet goed
voorstellenn hoe Nuyens Leiden wèl als nationale gebeurtenis kon aanmerken en
bijvoorbeeldd Heiligerlee en Alkmaar niet. Fruin:
"Maarr hoe Ge, zonder inconsequentie, een ander oordeel zult kunnen vellen over de verdedigerss van Leiden dan over die van Alcmaar en andere steden, begrijp ik nog niet goed.
Ikk bespeur tusschen dezen en genen geen verschil. Des te liever zal ik er door U op gewezenn worden."221
Datt de zaak voor katholieken gecompliceerder lag, bleek uit de uitgebreide inleidingg die Nuyens in zijn brochure over Leiden wijdde aan het 'Standpunt van uit
hetwelkk wij de historie van den opstand tegen Filips II beschouwen'.222 Terwijl
Fruinn in zijn gelegenheidsstuk over Leiden zondermeer stelde dat Leiden ongetwijfeldd een nationale gebeurtenis van 'buitengewoon gewicht' was, bracht Nuyenss enkele nuances aan. Hij hekelde met zoveel woorden de protestantse toeëigeningg van de Nederlandse natie, die "Nationaliteit en Protestantisme zoo geheel en
all tot ééne zaak maakte". Nuyens: "De geschiedbeschouwing is in ons land geheel
enn al Calvinistisch, of althans antikatholiek geworden (...) zij heeft van het ééne
gedeeltee des Dietschen Stams eene eigene nationaliteit gevormd."223 Het was het
oude,, zo langzamerhand welbekende liedje, dat de katholieken inmiddels al meerderee malen gezongen hadden. Opmerkelijk was echter dat Nuyens vervolgens een
belangrijkee nuancering aanbracht, waardoor hij toch nog de nadruk kon leggen op
hett nationale element in de geschiedenis van de Opstand. Want dat er ook nationalee sentimenten hadden meegespeeld in het zestiende-eeuwse Nederland wilde
Nuyenss nu wel erkennen. Niet alleen de protestanten en de liberalen waren eenzijdigg geweest in hun beschouwingswijze. Dat gold volgens Nuyens ook voor de
katholieken.. Als gevolg van de protestantse toeëigening van de Nederlandse natie
constateerdee Nuyens een spanjoliserende tendens onder de katholieken. Hij bedoeldee daarmee dat de katholieken de Opstand steeds meer in Spaans-katholieke
zinn waren gaan interpreteren. Nuyens vond dit verklaarbaar. Maar daarom nog
niett juist. Nuyens:
"Omdatt de partij der overwinnaars Calvinisme en nationaliteit tot ééne gemeenschappelijkee zaak samensmolten, wilde de overwonnen partij niet meer erkennen dat er inderdaad
inn den strijd tegen Spanjes Koning een nationaal verzet ten grondslag lag, evenzeer als
eenee revolutionaire bewegingen een Calvinistische godsdienststrijd."224
Hett was een opmerkelijke toenadering, die hij wist te onderbouwen met een genuanceerdd historisch betoog. Nuyens schreef dat hij zeer goed het nationalistisch
2211 Brief Fruin aan Nuyens, 7 maart 1874. Opgenomen in: Smit & Wieringa, Correspondentie van Robert
FruinFruin 1845-1899, 220-221.
2222 W.J.F. Nuyens, 'Standpunt van uit hetwelk wij de historie van den opstand tegen Filips II beschouwen',
in:: W.J.F. Nuyens, Geschiedenis van bet beleg en ontzet van Leiden in 1574 (Leiden 1874) 1-16.
2233 Nuyens, Geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden, 6 en 2.
2244 Nuyens, Geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden, 6.
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elementt van het calvinistisch element k o n scheiden. H e t eerste was hem sympathiek,, het tweede niet.223 Voor N u y e n s was de O p s t a n d dus niet één blok, dat je
moestt aanvaarden of verwerpen. Er zaten onderdelen in die voor hem waarlijk nationaall waren terwijl andere gebeurtenissen daarmee weer in tegenspraak waren.
Volgenss N u y e n s was het nationale element met name bij het Beleg en het O n t z e t
vann Leiden op de v o o r g r o n d getreden. Met de uitgangspunten
van de opstandelingenn kon en mocht N u y e n s het niet eens zijn. Maar hij b e w o n d e r d e de volhardingg en de "oud-hollandsche d e u g d e n " van mensen als Van der Werf.
"Dee slotsom onzer beschouwing is: dat, ofschoon wij het beginsel, voor hetwelk de verdedigerss van Leiden streden, niet het onze kunnen noemen, ofschoon wij er niet een strijd
voorr 'godsdienstige en burgerlijke vrijheid' in kunnen zien, maar een zegepraal der Revolutiee over Legitimiteit; van Calvinisme over Catholicisme, wij toch in Leidens Beleg een
derr zuiverste bladzijden uit de geschiedenis des opstands tegen Spanje erkennen; dat wij
Leidenss beroemden burgemeester bewonderen om zijne echt oud-hollandsche deugden;
datt wij ten volle onze toejuichingen schenken aan de volharding van Leidens burgerij om
vreemdd geweld, vreemde overheersching ten koste van goed en bloed wederstand te bieden.""* *
H e tt grote verschil tussen Haarlem en Leiden was geweest, en hier gaf hij Fruin het
a n t w o o r dd o p diens vraag, was dat Haarlem d o o r "vreemde huurlingen" werd verdedigdd en de Calvinistische partij daar "een waar schrikbewind over andersdenkendenn uitoefende". Bij Leiden was er volgens N u y e n s iets heel anders aan de
hand.. N u y e n s : " D e verdediging van Leiden draagt veel meer een uitsluitend nationaall karakter. H i e r was het onze fiere, geduldige en standvastig volhardende
burgerij,, die den vreemden huurling en plunderaar het stalen voorhoofd onverschrokkenn bood." 227
Uitt alles bleek dat zijn sympathie niet lag bij het " w a n b e w i n d " van Alva en zekerr ook niet bij de niet minder intolerante calvinisten. Zijn sympathie lag bij de
"besluitelozee meerderheid" van de Leidse bevolking, de ' m i d d e n g r o e p e n ' zoals ze
laterr door Woltjer aangeduid z o u d e n w o r d e n . N u y e n s benadrukte dat Leiden niet
wass overgegaan " d o o r eene geestdriftvolle beweging der geheele burgerij". D e
grotee meerderheid was " z w a k " en "besluiteloos" en koos "slechts aarzelend, half
gedrongen"" voor Willem van Oranje. 228 N u y e n s identificeerde zich met deze grotee middengroep die de voorvaderlijke godsdienst niet wilde verlaten maar tegelijk
o o kk het wrede beleid van Alva niet k o n ondersteunen. Voor N u y e n s vertegenwoordigdee zij het nationale element in de Opstand.
Aann het slot van zijn boekje trok N u y e n s een morele les. D e oorzaak van de onenigheidd was volgens hem het fanatisme aan beide kanten. Zowel Filips II als de in-

2255 Nuvens: "Wij weten zeer goed het nationale in de worsteling der XVI eeuw te onderscheiden van het revolutionnairee en Calvinistische element. Het eerste zullen wij altijd met veel sympathie blijven begroeten, de
anderenn steeds blijven veroordcelcn." Nuyens, Geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden, 15.
2266 Nuyens, Geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden, 99.
2277 Nuyens, Geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden, 15.
2288 Nuvens, Geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden, 91-93.
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tolerantee calvinistische partij waren de oorzaak van de scheuring. Als zij maar
minderr fanatiek en intolerant waren geweest, dan had het "gemeenschappelijk vaderland"" er minder onder geleden. Dat was de les die de negentiende-eeuwer uit
dee zestiende-eeuwse geschiedenis moest trekken.22*1
Dee twee volgende herdenkingen die in het verschiet lagen waren die van de Pacificatiee van Gent (1876) en die van de Unie van Utrecht (1879). In zekere zin lagen
dezee episoden uit de Opstand in eikaars verlengde. Gent was een laatste poging tot
verzoeningg van de vorst met zijn onderdanen, de Unie van Utrecht leek de definitievee breuk te markeren. Beide herdenkingen verwekten niet veel rumoer. Het enthousiasmee lijkt geluwd te zijn, ook de polemieken eromheen werden niet meer
mett vergelijkbare heftigheid uitgevochten. Wat betreft de Pacificatie van Gent
kwamm daar nog bij dat het zwaartepunt van de viering over de grens lag, in Gent,
enn daarom meer een Belgische dan een Nederlandse viering was. Nuyens' verklaringg dat de Pacificatie van Gent in Nederland minder uitbundig gevierd werd, was
datt de Unie van de Noordelijke Nederlanden in feite gebaseerd was op de schendingg van het Gentse vredesverdrag.230 Toch ging het Gentse feest in de Noordelijke
Nederlandenn niet onopgemerkt voorbij. Johannes van Vloten was zelfs betrokken
bijj de organisatie. Behalve Van Vloten woonden ook Jan ten Brink en W. Hofdijk
inn Gent de festiviteiten bij.231
Dee Pacificatie van Gent was niet een feest van de Belgische katholieken maar
juistt één van de Belgische liberalen. Vandaar ook dat Nederlandse liberaal gezindenn als Van Vloten, Ten Brink en Hofdijk met een gerust hart konden afreizen. De
Belgischee liberalen hadden de noordelijke historische gedenkdagen met veel belangstellingg gevolgd. De Gentse vrijdenkers hadden in 1872, tijdens de herdenking
vann Den Briel, zelfs een eigen geuzencomité gehad. Nuyens had er schande van
gesproken,, omdat juist in deze Gentse subcommissie het antikatholieke element
hett felst vertegenwoordigd was geweest.232
Dee Belgische liberalen hadden zich voluit met de geuzen geïdentificeerd. De calvinistischee zestiende-eeuwse geuzen zagen zij als les libéraux d'alors, die eveneens
tegenn klerikalisme en gewetensdrang hadden gestreden.233 De Belgische liberalen
eigendenn zich de Pacificatie van Gent toe als een viering voor tolerantie en gewetensvrijheid.. In de historische optocht kreeg de bloeddorstige katholieke inquisitiee bijvoorbeeld een prominente plaats toebedeeld. Blijkens het officiële verslag
vann deze optocht, werd de wagen van de Inquisitie voorafgegaan door "eenige
helperss en dienaars, die allerlei foltertuigen, als nijptangen, mondsloten, kluisters,

2299 Nuyens, Geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden, 100.
2300 WJ.F. Nuijens, 'La Pacification de Gand', in: Revue Générale 12 (1876) Tome XXIV, 5-31 en 177-201,
aldaar,, 5.
2311 U. Vermeulen, 'Katholieken en liberalen tegenover de Gentse Pacificatiefeesten van 1876', in: Opstand
enen pacificatie in de Lage Landen, Bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent. Verslagboek van het Tweedaagsdaags Colloqutem bij de vierhonderdste verjaring van de Pacificatie van Gent (Gent 1976) 332-350, aldaar
342-343.. Prof. Jonckbloet hoorde bij de genodigden, doch was verhinderd. Van Vloten was actief in de jury in
verbandd met de prijs die was uitgeloofd voor de beste verhandeling over de geschiedenis van de Pacificatie.
2322 Zie Nuyens, Iets over het feest van den eersten april, 7.
2333 Vermeulen, 'Katholieken en liberalen tegenover de Gentse Pacificatiefeesten van 1876', 334.
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enz.. dragen". Het schrikbewind van Alva werd gesymboliseerd door een "bloedroodee beul met het groote zwaard van justitie".234
Vanuitt een Noordelijk katholiek standpunt lag een andere interpretatie van de
Pacificatiee van Gent meer voor de hand. Op uitnodiging van het Franstalige Belgischee tijdschrift Revue Générale schreef Nuyens een uitvoerig artikel over de Pacificatiee van Gent, waarin hij tot een Groot-Nederlandse plaatsbepaling van de
betekeniss van het verdrag kwam.235 Natuurlijk nam Nuyens afstand van de antiklerikalee interpretatie van het Gentse verdrag. "Si vous voulez faire de Fanniversairee de la Pacification de Gand 1'occasion d'une manifestation anti-catholique,
vouss ferez mentir les glorieuses annales de la Belgique."236 Hij wees er op dat de
Pacificatiee zeker geen antikatholiek verdrag was, "au contraire, la conservation et
Iee maintien de la religion catholique étaient stipules comme condition expresse"237.
Voorr Nuyens lag de grote betekenis van de Pacificatie van Gent in het feit dat
hett een Groot-Nederlands katholiek feest was, of in ieder geval zou moeten zijn.
Gentt was in zekere zin het verdrag van Nuyens' gematigde middengroepen.
Daarmeee was het een feest naar Nuyens' hart. Vandaar zijn gepassioneerde uitroep:: "J e fais partie des descendants des hommes de la Pacification de Gand!"238
Hoezeerr Nuyens persoonlijk geraakt werd door de scheuring van de Nederlandenn maakte hij zijn Belgische lezers duidelijk door een vergelijking met de Engelsee koning Jacobus IL Deze vorst met katholieke sympathieën zag de strijd tussen
protestantsee Engelsen en katholieke Fransen met lede ogen aan. Hij wist dat een
Engelsee overwinning hem de kop zou kosten. Toch was hij trots op 'zijn' Engelse
overwinnaars.2399 Iets dergelijks voelde ook Nuyens over de Nederlandse opstandelingenn tegenover Filips II. Ook hij was trots op deze dappere lieden, ook al leiddee hun overwinning tot een onderdrukking van het katholieke geloof in de
Nederlanden.. Ambivalent, zo kunnen de gevoelens van Nuyens worden samengevat.. Het ging hem letterlijk aan het hart dat het Gentse vredesverdrag tot mislukkenn gedoemd was. Het was het definitieve failliet van de gematigde middengroepenn waarmee hij zich voluit identificeerde en die naar zijn mening het waarlijkk nationale element in de Nederlandse Opstand vertegenwoordigden.
Bijj de herdenking van het derde eeuwfeest van de Unie van Utrecht, op 23 januari
1879,, zou Nuyens nogmaals de gelegenheid te baat nemen om te getuigen van zijn
Groot-Nederlandsee standpunt. Hij deed dit in een meerdelig, zeer omvangrijk artikell voor Onze Wachter.1™ Het stuk is een grondig historisch exposé over de

2344 Geciteerd in: Tom Verschaffel, 'Het verleden tot weinig herleid. De historische optocht als vorm van de
romantischee verbeelding', in: Jo Tollebeek e.a. (redactie), Romantiek en historische cultuur (Groningen 1996)
297-320,, aldaar 308.
2355 W.J.F. Nuijens, 'La Pacification de Gand', in: Revue Générale 12 (1876) Tome XXIV, 5-31 en 177-201.
2366 Idem, 201.
2377 Idem, 23-24.
2388 Idem, 6.
2399 Nuyens, 'La Pacification de Gand', 6. Dezelfde vergelijking met Jacobus maakte Nuyens al in zijn brochuree over Leidens Ontzet: Nuyens, Geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden, 15.
2400 W.J.F. Nuyens, 'De Unie van Utrecht', in: Onze Wachter (1878) deel I, 241-263, 273-303, deel II, 1-33,
131-170,277-300. .
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achtergrondenn en gevolgen van de Unie van Utrecht, hoewel er geen specifiek
bronnenonderzoekk van hemzelf aan ten grondslag lag. Hij voer in feite blind, zo
erkendee hij ook zelf, op geschriften van de "uitmuntende historieschrijver Dr. P.L.
Muller",2411 die over de Unie van Utrecht en over de wording van de Nederlandse
staatt had gepubliceerd. Muller zelf zou overigens ter gelegenheid van de herdenkingg van 1878 nog een boekje over de Unie van Utrecht publiceren.242 Muller was
eenn leerling van Fruin, een archiefmedewerker van het Algemeen Rijksarchief in
Denn Haag, die in 1878 aan de Rijksuniversiteit Groningen tot hoogleraar geschiedeniss benoemd was. In zijn boekje over de Unie van Utrecht gaf Muller een nuchteree uiteenzetting van hoe de Unie tot stand was gekomen en sindsdien tot grondwett van de Republiek was geworden. Muller benadrukte de "eenheid in verscheidenheid"" van de verschillende provincies. Het nationalistische element kwam misschienn nog het duidelijkst tot uitdrukking in de kleurige omslag van het boekje,
waaropp een struise Nederlandse maagd was afgebeeld, die met haar voeten de ketenenn van de Spaanse onderdrukking stuk trapte. In haar handen houdt ze, triomfantelijkk omhooggestoken, een banderol met daarop de tekst: Unie van Utrecht.
Rondomm de prent waren wapens van de verschillende provincies afgebeeld.
Alss het aan Schaepman had gelegen, dan had Nuyens zijn stuk over de Unie van
Utrechtt nooit in Onze Wachter geplaatst gekregen. Op 15 mei 1878 schreef
Schaepmann aan Nuyens: "Ik hoop dat Gij over de feesten zult zwijgen, dan gaat
dee boel dood. Dat is het beste!"243 Schaepman sloot daarbij aan bij het algemene
gevoelenn onder katholieken om zich niet te nadrukkelijk te manifesteren: dat zou
alleenn maar tegen de katholieken kunnen keren. In een latere brief aan Nuyens
schreeff hij dat de aartsbisschop van Utrecht in overleg met de bisschop van Haarlemlem had besloten dat de politiek zou moeten zijn "geen deel te nemen aan de Uniefeesten".2444 Toch zou het stuk uiteindelijk in Onze Wachter verschijnen. Schaepmann had al zo vaak met Nuyens gekibbeld over wat Nuyens in hun tijdschrift wildee publiceren, dat hij zich voorgenomen had om eventuele meningsverschillen
mett Nuyens niet meer op de spits te drijven. Om botsingen te voorkomen had
Schaepmann zich voorgenomen Nuyens' artikelen niet meer te lezen voor ze geplaatstt waren.245 Dat is de achtergrond van de berustende woorden die Schaepman
opp een bepaald moment aan Nuyens schreef: "Laat de Unie drukken, zooals Gij
wilt.246 6
Inn een lezing die Nuyens op 13 maart 1878 had gehouden voor Utrechtse studentenn van zijn oude Alma mater had deze er al op gezinspeeld. In januari zou het
derdee eeuwfeest gevierd worden, wat naar Nuyens' mening onvermijdelijk
"tegenspraakk zal ondervinden en zal uitlokken".247 Daarom was hij voor de
2411 Idem, 131 {Onze Wachter 1878, II).
2422 P.L. Muller, De Unie van Utrecht (Utrecht 1878). Vergelijk Blaas, 'Tussen twee herdenkingsjaren (18841933)',, aldaar over Mullers Unie van Utrecht brochure 114-115.
2433 Schaepman aan Nuyens, 15 mei 1878. Archief Nuyens.
2444 Brief Schaepman aan Nuyens, ongedateerd.
2455 Schaepman aan Nuyens, 31 maart 1878.
2466 Brief Schaepman aan Nuyens, 23 juli 1878.
2477 W.J.F. Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', in: Onze Wachter (1878) deel 1, 161-182, citaat op
161. .
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Afb.Afb. 13 Hoe de Zwart internationalen het eeuwfeest der Unie van Utrecht zullen vieren.
RechtsRechts op de voorgrond Nuyens. Spotprent in Uilenspiegel. Uit: Jaarboek der Maatschappij
derr Nederlandse letterkunde 1988-1989.
Utrechtsee studenten uitgebreid ingegaan o p het thema 'Reconstructeurs der geschiedenis'.. D e lezing bevatte een uitvoerige verantwoording van zijn wijze van
geschiedbeschouwing,, die hij omschreef als een reconstructie, een weder opbouw,
vann de verouderde protestantse beschouwingswijze: "alles wat verkeerd is opgeb o u w dd of bouwvallig is geworden, een beteren vorm geven." 248
O v e rr de U n i e van Utrecht zei hij het volgende: "Tegen feestjes vieren heb ik
nietss op tegen: mits men het maar z o o n a u w niet neme met de zaak, waarop men
zegtt feest te vieren."Hij noemde de Unietekst "de slechtste grondwet, die ooit een
landd heeft gehad." Met godsdienstvrijheid had het in ieder geval niets te maken. 249
Voorr de Uilenspiegel was het voldoende om N u y e n s w e d e r o m in spotprent neer
tee zetten als één van de prominente leden van de 'Zwart-Internationalen', die weer
eenss een feestje wilden verzieken. 250
Tochh had N u y e n s alle moeite gedaan o m zo genuanceerd mogelijk over te k o men.. Hij benadrukte w e d e r o m dat hoezeer hij de O p s t a n d o o k als een onwettige
revolutionairee daad zag, hij tevens "geen gesloten oog [had] voor de wezenlijk
grootee daden, krachtsinspanning en deugden onzer voorvaderen, zelfs die, welke
bijj eene revolutie, waarmede wij niet sympathiseeren, ten t o o n werden gespreid.
O n ss hart klopt even w a r m in den boezem v o o r m a n n e n m o e d en mannenkracht,
alss het hart van andere Nederlanders." 2 5 ' In zijn artikelenreeks over de Unie van

2488
2499
2500
2511

Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 165.
Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 175-176.
Maas, 'Portretten van Thijm', 87.
Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 181.
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Utrechtt zou Nuyens het herhalen: "Ons hart, het hart van Nederlands Katholieken,, klopt even warm voor het gemeenschappelijk vaderland als dat van anderen." 2 " "
Dee herdenking wilde hij aan- noch afraden. Hijzelf sloot zich echter van harte
aann bij de opvatting van Alberdingk Thijm, die geweigerd had in het Amsterdams
herdenkingscomitéé zitting te nemen.253 Het was er de organisatie veel aan gelegen
omm een katholiek bij de organisatie te betrekken. Na Thijms weigering probeerde
menn het nog bij F.Th. Westerwoudt, het hierboven al genoemde katholieke lid der
Gedeputeerdee Staten, die bij de Den Briel herdenking nog wel had willen meedoen.. Ditmaal weigerde hij echter, zonder een reden op te geven.254 Hij was waarschijnlijkk murw gebeukt van de vorige keer: de rol van middenman wordt meestall maar matig geapprecieerd. Westerwoudt was toen enorm hard aangepakt, zoals
bijvoorbeeldd in het volgende spotdicht, waarbij de dichter zich had laten inspirerenn door RA. de Génestet255:
Wat,, wat heb je aan zoo'n middelman,
Zoo'nn flaauwen vriend van alleman?
Watt maakt hij niet een gek figuur!
Hoee spot men met hem op den duur!
(...)) ^
Zoo'nn lamme man,
Watt heb je er an?
Zoo'nn weifelaar,
Zoo'nn sukkelaar,
Zoo'nn albedil,
Diee zelf niet eens weet, wat hij wil!...
Eenn helder partijstandpunt is altijd eenvoudiger dan een bemiddelende rol tussen
dee uitersten. Zoals het in het spotdicht geformuleerd werd:
Weess niet inkonsekwent maar vrij
Enn kies met de uwen flink partij.
Nuyenss en Thijm benadrukten dat het feit dat zij niet wilden meevieren niets te
makenn had met een vermeend gebrek aan vaderlandsliefde. Nuyens: "Men zij verzekerd,, dat geen gemis aan liefde voor het vaderland ons koel laat bij de herinneringg aan de Unie van Utrecht; maar dat, naar onze innige overtuiging, het sluiten
dierr Unie moet beschouwd worden als eene der feiten, uit eene reeks van feiten,
2522 Nuyens, 'De Unie van Utrecht', 244,
2533 Nuyens, 'D e Unie van Utrecht', 246-247. Thijm had weer zijn gebruikelijke argumenten gebruikt. Zijn
weigeringsbrieff is door Nuyens afgedrukt. Gedeelten uit deze brief werden ook afgedrukt in het Utrechts dagbladblad van 18 januari 1879. Zie: D.P. Snoep, 'De vieringen van de Unie van Utrecht, 1579-1929', 'm: Jaarboek
Oud-UtrechtOud-Utrecht (1978) 192-213, aldaar 200-201.
2544 J.H. van den Hoek Ostende, 'De herdenking van de Unie van Utrecht te Amsterdam in 1879', in: Amstelodamum.stelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam 66 (1979) 59-64, aldaar 60.
2555 Drie katholieken, of de heer en F.Th. Westerwoudt, W.J.F. Nuyens, enJ.A. Alberdingk Thijm, bij den gedenkdagdenkdag van 1 april 1572 (Amsterdam 1872). De brochure opent met het geciteerde gedicht.
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waaraann wij, zonder verloochening van eigen beginselen, geene goedkeuring
schenken."2566 Nuyens riep in herinnering dat de Unie van Utrecht ongetwijfeld
veell had betekend voor het saamhorigheidsbesef van de Noordelijke Zeven Provinciën.. Maar tegelijk was het één van de oorzaken geweest van de scheuring van
dee zeventien Nederlanden. Nuyens kon daarom, als échte vaderlander van de Zeventienn Verenigde Nederlanden, niet anders dan de uitwerking van de Unie van
Utrechtt betreuren.
Dee gematigde protestanten zullen het ondertussen niet leuk gevonden hebben,
datt Nuyens en passant in scherpe bewoordingen kritiek uitdeelde aan de motor
vann het Unie verdrag, Willem van Oranjes broer Jan van Nassau. De aanval roept
reminiscentiess op aan Brouwers' aanval op de reputatie van Lodewijk van Nassau,
alss de grote protestantse held van Heiligerlee. Nuyens legde bijvoorbeeld de nadrukk op diens Duitse afkomst en noemde "de inmenging van Duitsche graafjes, op
zijnn zachts genomen, niet gerechtvaardigd."257 En trouw aan zijn beloften was
dezee Jan van Nassau ook al niet. Want had hij niet de door hem bij de Gentse bevredigingg afgelegde eed geschonden?
Dee viering zelf wilde ondertussen niet al te zeer vlotten. Het oorspronkelijke
plann van het comité om een gedenkzuil op te richten zou bijvoorbeeld op niets uitlopen:: er werd te weinig geld ingezameld.258 Overigens was het aanvankelijk ook
niett gelukt om het standbeeld van Van der Werf in Leiden te financieren. De belangstellingg voor de gedenkdagen begon te tanen. De Utrechtse herdenking werd
zelfss een paar keer uitgesteld. Toen ook nog beschermheer Prins Hendrik kwam
tee overlijden leek het gedaan. Op 5 mei 1879 schreef het Nieuws van de Dag:
"Wijj wisten wel, dat velen in den lande tamelijk koud en onverschillig zijn voor het Verleden;; maar dat de thermometer zoo onder nul was gedaald hadden wij niet durven vermoedenn (...) Het verraadt volslagen gemis aan het warme nationaliteitsgevoel (...) gemis
aann dien kloeken volkszin, die het heden wijdt aan al wat schoon en goed is."259
Dee viering zou uiteindelijk pas op 20 september zijn beslag krijgen, in bescheiden
vorm,, in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen aan de Mariaplaats in
Utrecht,, alwaar de herdenkingspenning van de Unie plechtig werd uitgereikt.
Verderr was er een kleine historische tentoonstelling ingericht met historieplaten.
Hett was een plaatselijke viering, zonder enige landelijke allure.
Inn de Willem van Oranje-herdenking van 1884 zou Nuyens zich niet meer mengen.. Toch was er ook toen nog enig rumoer geweest rondom de verschillende
interpretatiess die aan de de geschiedenis van de opstand gegeven werden. Maar in
eenn gedistantieerde terugblik op de historische gedenkdagen, die sinds 1868 gevierdd waren, constateerde Nuyens dat de katholieken in 1884 "verstandig" had2566 Nuyens, 'De Unie van Utrecht', 245.
2577 Nuyens, 'De Unie van Utrecht', I, 273-274.
2588 Over dit mislukte initiatief zie: Mieke van der Wal, '"Een kleine schatting van hulde en eerbied". De misluktee poging tot oprichting van een monument voor de Unie van Utrecht', in: Mare Adang e.a. (redactie), Met
eigeneigen ogen. Opstellen aangeboden door leerlingen en medewerkers aan Hans L. C. Jaffé (Amsterdam 1984)
135-144.. Een later ander initiatief, een standbeeld voor Jan van Nassau, zou overigens wel met succes bekroondd worden. Dit beeld werd overigens pas in 1883 onthuld.
2599 Nieuws van de Dag, 5 mei 1879. Geciteerd in: Snoep, 'De vieringen van de Unie van Utrecht, 202-203.
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denn gehandeld door er "niets tegen te zeggen". Hij stelde dat "de opgewektheid"
voorr deze feesten niet groot was geweest en dat "althans voor het Volk (...) die gedenkdagenn onopgemerkt [zijn] voorbijgegaan."260 Het wapengekletter rondom de
vieringg van de historische gedenkdagen was echter niet zonder doel geweest: de
Nederlandsee natie had er mede vorm door gekregen.

Conclusie e
Nuyens'' geschiedschrijving maakte een katholieke identificatie met de Nederlandsee natie mogelijk. Zijn katholieke 'nationale' geschiedschrijving stelde hij in
plaatss van de groot-protestantse toeëigening van de Nederlandse natie. Nuyens'
nieuwee visie op de Nederlandse geschiedenis kan het best gekarakteriseerd wordenn als 'groot-katholiek', omdat het een gematigd katholicisme combineerde met
eenn grote mate van tolerantie ten aanzien van andersdenkenden. Nuyens' streven
tott verzoening kwam het duidelijkst naar voren in zijn gelegenheidschriften rondomm de herdenkingen van Leiden, Gent en Utrecht. Hij legde de nadruk op de verzoenendee krachten in de Nederlandse geschiedenis: de gematigde middengroepen
diee trouw bleven aan de voorvaderlijke katholieke godsdienst maar die tegelijk
ookk 'nationaal' waren in hun kritiek op de Spaanse onderdrukking. Zo gebruikte
ookk Nuyens de geschiedenis als een nationale, integrerende kracht. Opmerkelijk
wass nog, en ook dit was nieuw, dat Nuyens' natieconceptie boven de Nederlandsee landsgrens uitsteeg: het sloot immers ook de Zuid-Nederlandse gewesten in en
wass daarom met recht een Groot-Nederlandse interpretatie van de Nederlandse
geschiedenis. .

2600 W.J.F. Nuyens, 'Waaraan is de verhouding tusschen liberalen en katholieken, gelijk die thans (1885) is,
toee te schrijven?', in: Onze Wachter (1885) 191-215, aldaar 205. Over de Willem van Oranje herdenking in
18844 zie: M.-A.D. Delen, M J . M . Hageman en C.G. Wijers, 'De prins is dood. Leve de dode Prins! De Oranje-herdenkingg van 1884', in: E.O.G. Haitsma Muiier & A.E.M. Janssen (redactie), Willem van Oranje in de
historiehistorie 1584-1984. Vier eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving (Utrecht 1984) 108-136, over Nuyens aldaarr 123. Totaal afzijdig hadden de katholieken zich nu ook weer niet gehouden. Voor (afkeurende!) reacties
inn het katholieke dagblad De Tijd zie bijvoorbeeld: L. Blok, 'Willem van Oranje herdacht 10 juli 1584 - 10 juli
1884:: herdenken als polemiek', in: Willem van Oranje, themanummer Utrechtse Historische Cahiers (1984) nr.
2/3,, 65-81, aldaar 75-76.

99 'Stel wachters bij de bronnen':
hett tijdschrift De/Onze Wachter als
instrumentt van identiteitspolitiek
Inn de negentiende eeuw kreeg de ontplooiing van de verschillende maatschappelijkee groeperingen een vertaling in een breed palet aan culturele tijdschriften.' Dat
hett tijdschrift een belangrijke identiteitspolitieke functie had, bleek vaak al uit de
ondertitel.. Zoals bijvoorbeeld van het oude, in 1842 door seminarieprofessoren
Vann Vree en Broere opgerichte tijdschrift De Katholiek, dat als trotse ondertitel de
spreukk 'Vindicamus hereditatem patrum nostrorum' voerde: Wij houden vast aan
hett erfdeel onzer vaderen, een erfdeel dat vijanden, zoals de bijbeltekst luidt, "wederrechtelijkk hebben bemachtigd". Aardig is om op te merken dat de aanhaling
ontleendd is aan Boek 1 der Makkabeeën, dat net als Boek 2 door Rome tot de Boekenn van het Oude Testament wordt gerekend, maar door de protestanten als apocrieff wordt beoordeeld.
Inn de tweede helft van de negentiende eeuw werd het culturele tijdschrift een
vann de belangrijkste middelen om te reflecteren op de grote maatschappelijke, politiekee en culturele kwesties van de tijd. Zoals Nuyens het formuleerde: "Het Tijdschriftt dient voornamelijk om in een beknopteren vorm een goed overzicht te gevenn van een boek, een gebeurtenis, eene zaak, die voor het oogenblik de aandacht
trekt."22 Deze kwesties dienden door middel van het debat op een hoger plan gebrachtt te worden. Aan de hand van uitvoerige recensies bepaalden de verschillendee tijdschriften (met, daarachter: de verschillende levensbeschouwingen) hun
standpunt.. Dat kon gaan over de geschiedenis van de Nederlandse Opstand net zo
goedd als over de kwestie van het darwinisme. Zelfs de literatuur riep soms heftige
morelee discussies op. Het algemene culturele tijdschrift werd zo een belangrijk instrumentt in dienst van de identiteitspolitiek.
Nuyenss streefde al vroeg naar een eigen tijdschrift. Hij zag zichzelf als één van
dee katholieke tenoren in het intellectuele en maatschappelijke debat. Licht ontvlambaarr en snel verontwaardigd, popelde hij om zijn opvattingen voor het denkendd deel der natie uit te dragen. Eind jaren zestig zette hij daarvoor de KatholiekNeNe derlandscb e brochuren-vereeniging op. Samen met een nog jonge priester Hermann Schaepman richtte Nuyens in 1871 het tijdschrift De Wachter op, later, na een
conflictt met de uitgever, Onze Wachter genoemd.3 De ondertitel van dit tijdschrift
11 Over de 'eeuw van de kritiek' en de functie van het culturele tijdschrift zie met name Remieg Aerts, De letterheren.terheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift de Gids (Amsterdam 1997) 81 -92. Meer in het
algemeenn over de opkomst van het culturele tijdschrift zie G.J. Johannes, De barometer van de smaak. Tijdschriftenschriften in Nederland 1770-1830 (Den Haag 1995) 8-10 en 141-151.
22 W.J.F. Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk van 1815 tot op onze dagen deel 4 (Amsterdam
1886)310. .
33 Het conflict tussen redactie, uitgevers en drukker speelde al vanaf 1871. Het zou uiteindelijk tot een splitsingg van de geesten leiden, waarbij Schaepman en Nuyens van uitgever wisselden en onder de naam Onze
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oogtt mogelijk wat defensief, maar daarom nog niet minder strijdbaar: Tone
custodess fontium', oftewel: 'Stel wachters bij de bronnen'. Nuyens' publicistische
activiteitenn slokten een niet onaanzienlijk deel van zijn tijd op. Over deze publicistischee activiteiten gaat het in dit hoofdstuk.

Eenn tableau de la troupe

Hett liberale tijdschrift De Gids vertegenwoordigde de top van de piramide, het
werdd ook door Nuyens beschouwd als "het voornaamste Tijdschrift van Nederland".44 Toen Busken Huet in 1878 een overzicht gaf van de in dat jaar verschenen
periodiekenn stelde hij dat geen enkel tijdschrift "als een standaard der nederlandschee beschaving kan aangemerkt worden. (...) Er is geen leiding, geen initiatief,
tenzijj in het middelmatige."5 De Gids, het tijdschrift dat daar toch het meest voor
inn aanmerking kwam, leed volgens Huet aan "algemeene verzwakking". 6 Dit
strengee oordeel werd waarschijnlijk ingegeven door persoonlijke frustratie. Buskenn Huet was redacteur geweest bij De Gids. Na zijn vertrek bij het tijdschrift, in
18655 samen met Potgieter, had De Gids haar pretentie om dwingend leiding te gevenn aan het Nederlandse geestesleven opgegeven. Dat zat Huet nog steeds dwars.
DeDe Gids was meer dan ooit een deftig blad geworden, de spreekbuis van het liberalee establishment. Van de andere tijdschriften die Huet in zijn stuk noemde, was
hett overgrote deel liberaal georiënteerd: De Nederlandsche Spectator (het weekbladd waarin Carel Vosmaer zijn 'Vlugmaren' publiceerde), De Vragen des Tij ds
(verbondenn met S. van Houten) en De Levensbode (de eenmansonderneming van
J.. van Vloten). Twee tijdschriften die zich volgens Huet van alle andere maandbladenn onderscheidden, en wel door hun "kerkelijke kleur", waren de vrijzinnigprotestantsee De Tijdspiegel en de katholieke Dietsche Warande. Onze Wachter en
DeDe Katholiek blijven ongenoemd.
Inn katholieke kring was De Katholiek. Godsdienstig, geschied- en letterkundig
maandschrift,maandschrift, qua ouderdom, statuur en eerbiedwaardigheid, te vergelijke
DeDe Gids.7 Dit in 1842 opgerichte blad was een bolwerk van de clerus. Al snel was
WachterWachter het tijdschrift verder zouden voortzetten. Het meest uitvoerig over dit conflict is J. Persyn, die er in
zijnn Schaepmanbiografie een zestal pagina's aan wijdt. Jul. Persyn, Dr Scbaepman deel II (Utrecht/Amsterdam/Antwerpenn 1916) 320-326. Persyn geeft echter een onvolledig beeld door zijn aandacht te concentreren
opp een bijfiguur: de advocaat en publicist Mr. Joan Bohl. Hier wreekt zich dat Persyn niet kon beschikken over
dee correspondentie tussen Schaepman en Nuyens. O o k in het archief van Uitgever Van Rossum, dat in het
Utrechtss Archief wordt bewaard, is veel over het conflict te vinden. Achtergrond was de verslechterende economischee positie van één van de uitgevers, Van den Heuvel, gekoppeld aan een teruglopend abonneebestand
vann De Wachter, dat de onderneming voor alle partijen minder rendabel maakte.
44 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk van 1815 tot op onze dagen, deel 4, 310. Over De Gids
publiceerdee Remieg Aerts in samenwerking met anderen De Gids sinds 1837. De geschiedenis van een algemeen-cultureelmeen-cultureel en literair tijdschrift ('s-Gravenhage / Amsterdam 1987) en zijn proefschrift De letterheren.
beraleberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift de Gids (Amsterdam 1997).
55 C . Busken Huet, 'Nederlandsche tijdschriften in 1878', in: Idem, Litterarische phantasiën (Amsterdam
1880)) vierde reeks, eerste deel, 177-207, aldaar 189.
66 Idem, 185.
77 Meer in het algemeen over de katholieke pers zie: Gomarius Mes, De katholieke pers in Nederland 185318871887 (Maastricht 1887-1888), met name het hoofdstuk 'Tijd- en Maandschriften', 89-100. De katholieke persgeschiedeniss van de tweede helft van de negentiende eeuw staat nog in de kinderschoenen. Het ontbreekt zelfs
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Afb.Afb. 14 Eenige lezers van Nederlandsche couranten. Uit: Nop Maas, De Nederlandsche spectator.. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw (Utrecht/
AntwerpenAntwerpen 1986) 132.

seminariehoogleraarr H.J.J. Prenger één van de drijvende krachten; vanaf de jaren
zestigg tot aan zijn d o o d in 1889 voerde hij de hoofdredactie. Eerst vanuit Warm o n d ,, later vanuit Hageveld waar hij in 1881 regent en in 1883 president werd. 8
DeDe Katholiek was een gevarieerd tijdschrift, gewijd aan godsdienst, geschiedenis
enn letterkunde. D a t de godsdienst in de ondertitel v o o r o p stond, was geen toeval:
bijnaa alle artikelen en boekbesprekingen w e r d e n geschreven d o o r (oud-)hooglerarenn van de seminaries W a r m o n d en Hageveld. Prenger zocht en vond zijn auteurss dus in zijn directe omgeving. D e stukken waren over het algemeen polemischh en apologetisch, dat wil zeggen antiprotestants. 9 N i e u w was dat vanaf ongeveerr 1870 de artikelen ondertekend werden, voordien waren ze altijd anoniem
verschenen. .

aann een voldoende stevig en afgerond bibliografisch fundament. N a een hoopvol begin is de Bibliografie van
KatholiekeKatholieke Nederlandse Periodieken in het slop geraakt. Over het project zie O t t o S. Lankhorst, 'Verborgen
geschiedenis.. Over het samenstellen van een bibliografie van katholieke Nederlandse periodieken', 15-36, verschenenn in het achttiende Jaarboek van bet Katholiek Documentatie Centrum (uit 1988) een themanummer
overr De gezegende pers: aspecten uit de Nederlandse persgeschiedenis in de 19de en 20ste eeuw.
88 J. Alberdingk Thijm S.J., 'President Prenger', in: De Katholieke Illustratie 22 (1888/89) 266-271, aldaar
voorall 267; A.M.C, van Cooth, 'De uitvaart van den hoogeerw. hooggel. heer H.J.J. Prenger', in: De Katholiek.liek. Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift 95 (1889) 74-91, aldaar 87-91. In 1884 nam Van
Coothh het secretarisambt van Prenger over maar Prenger bleef "de ziel van de zaak".
99 Rogier, In vrijheid herboren, 288.
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Hett tijdvak rondom 1870 was er één van ingrijpende vernieuwingen. Dat in De
KatholiekKatholiek de verschillende artikelen voortaan werden ondertekend was daar al ee
indicatiee van. Het was een trend die ook in andere tijdschriften waar te nemen is en
die,, wat De Katholiek betreft, samenhing met het aantreden van een nieuwe hoofdredactie.. In diezelfde tijd begon in katholieke kring De Katholiek zijn monopolie
positiee te verliezen. Men kreeg concurrentie van diverse andere katholieke tijdschriften.. In 1867 werd De Katholieke Illustratie en het satirische Het dompertje
vanvan den ouden Valentijn opgericht. In 1868 volgde het jezuïtenblad Studiën en in
18711 De Wachter. Met de twee al bestaande bladen van Thijm (de Volksalmanak en
DeDe Dietsche Warande) was het palet van de katholieke pers aanmerkelijk verbreed.
Zoo was er voor elk wat wils. Voor de 'gewone man' was er de Volksalmanak en de
KatholiekeKatholieke Illustratie; voor de clerus De Katholiek; voor de meer kunstzinnig en
terairr geïnteresseerden de Dietsche Warande. Studiën was aanvankelijk niet meer
dann een brochurereeks en zou pas later uitgroeien tot een werkelijk tijdschrift. Het
wass bestemd voor filosofisch en theologisch geschoolden en voor een algemeen
ontwikkeldd publiek te hoog gegrepen.10 Het katholieke opinieklimaat begon zich te
differentiëren.. Hoe paste De Wachter in dit brede palet?

Eenn mislukte poging tot samenwerking met Alberdingk Thijm

Nuyenss broedde al veel langer op een tijdschrift. De eerste serieuze plannen daterenn van rond 1860." Hij had toen het idee om Thijms Dietsche Warande om te
vormenn tot een algemeen cultureel tijdschrift. Het plannetje zou nooit van de
grondd komen maar is interessant omdat het een voorafspiegeling is van wat later
mett De Wachter wèl zou lukken.
Rondd 1860 was Nuyens een late dertiger, die bij het katholieke publiek bekend
wass door enkele gedichten en een aantal pausportretten, gepubliceerd in Alberdingkk Thijms Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken. Zijn enige publicatiee van lange adem was het tweedelige Het katholicismus in betrekking met de beschavingschaving van Europa. Juist in de jaren rond 1860 liet Nuyens van zich horen me
enkelee pamflettistische en polemische stukken, onder andere over de Romeinse
kwestiee en over Roussel. Veel van deze stukken waren geschreven op verzoek van
dee Amsterdamse vereniging 'Regt voor Allen' (voor 'allen' kan overigens gevoeglijkk 'katholieken' gelezen worden), een club waar Alberdingk Thijm secretaris
was.. De brochures werden onder auspiciën van 'Regt voor allen' uitgegeven bij
C L .. van Langenhuysen, waarvan Thijm eigenaar was.
Voorr Nuyens was het duidelijk dat hij zijn polemische ijver het best kon kanaliserenn in een tijdschrift. Thijms culturele tijdschrift de Dietsche Warande leek een
100 H . Duurkens, 'Voorrede', in: Register op het tijdschrift Studiën van het lste tot en met het 100ste deel (Ie
tottot en met 55e jaargang) 1868-1924 ('s-Hertogenbosch z.j.) 3;:"-9':', aldaar 4*.
111 Het relevante bronnenmateriaal bestaat uit een vijftal brieven van Thijm aan Nuyens over dit onderwerp,
diee allen te vinden zijn in het Archief Nuyens. Vergelijk A.E.M. Janssen, 'Thijm en Nuyens: over een esthetischh en moreel beproefde vriendschap', in: P.A.M. Geurts e.a. (redactie), J.A, Alberdingk Thijm. Erflater van
dede negentiende eeuw (Baarn 1992) 232-263, aldaar 244-245 en G.C.W. Görris, Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in
hethet licht van zijn tijd (Nijmegen 1908) 77-79.
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aardigee springplank te bieden. Zou het niet wat zijn, zo stelde Nuyens aan Thijm
voor,, om dit esthetisch georiënteerde blad uit te bouwen tot een algemeen cultureell en politiek tijdschrift? Daaraan ontbrak het toch in katholiek Nederland? 12
Hett al wat oudere en eerbiedwaardige tijdschrift De Katholiek telde niet mee: dat
wass een blad dat volgeschreven werd door en voor de clerus en waarin het accent
lagg op theologische kwesties.
Thijmss Dietsche Warande, waarvan de eerste jaargang in 1855 verscheen, was
niett het katholieke strijdschrift dat Nuyens zich wenste. Het was, zoals de ondertitell aangaf, een tijdschrift voor Nederlandsche oudheden, en nieuwere kunst en
letteren.letteren. Het handelde kortweg over "ons verleden en ons heden, voor zoo ver beidenn zich in aesthetische vormen openbaren."13 Wat Nuyens dwars zat was dat de
talentrijkee Thijm zijn energie verspilde aan een blad dat slecht gelezen werd. Nog
ergerr was dat Thijm zelfs schreef voor algemene bladen als De Gids en de Konst- en
Letterbode.Letterbode. Die energie zou gestoken moeten worden in een blad voor en door katholieken,, dat breder van opzet moest zijn dan de Dietsche Warande. Nuyens ging
voortvarendd aan de slag en ontwierp een program voor een vernieuwde Dietsche
Warande.Warande. Het was een conservatief program, zo schreef hij Thijm: hij bepleitte een
strijdbaarr blad dat zich inzette voor de traditionele katholieke waarden, tégen de
liberalee beginselen en vooral ook tegen de protestantse aanmatigingen.
Nuyenss zat dus boordevol ideeën terwijl hij tegelijkertijd een praktische mogelijkheidd zag, die makkelijk uitvoerbaar leek. Toch zou het plan om de Dietsche
WarandeWarande te hervormen mislukken. Dit kwam omdat Nuyens' ideeën op twee beslissendee punten afweken van die van Thijm. Hier openbaarde zich een kloof tussenn de twee vrienden, die vooral voor Thijm onoverbrugbaar was. In Thijms brievenn is tussen de regels door te lezen dat deze er niets voor voelde zich op te sluitenn in de bedompte vertrekken van het eigen volksdeel. Thijm was niet geïnteresseerdd in preken voor eigen parochie terwijl bij Nuyens daar wèl de prioriteit lag.
Nuyenss wilde zich in eerste instantie beperken tot de eigen geloofsgenoten, die hij
mett behulp van het tijdschrift dacht te kunnen emanciperen. Thijm was veel
tegendraadserr dan Nuyens en zijn gevoelens over de eigen geloofsgenoten waren
opp zijn minst ambivalent te noemen.14 Thijm zag zichzelf weliswaar als de grote
voortrekkerr van een katholieke herleving, maar zijn activiteiten waren meer naar
buitenn dan naar binnen gericht. Thijm publiceerde bij voorkeur in de algemene
pers.. Hij geloofde weliswaar meer dan vroeger, "dat ik bizonder tot mijn geloofsgenotenn behoor te spreken" maar hij wilde toch vooral gelezen worden door mensenn die er toe deden en die zijn pennenvruchten op waarde wisten te schatten. Helaass waren die nauwelijks binnen het katholieke volksdeel te vinden: "We hebben
geenn setïèn-lezend katholiek publiek! Daar zit de knoop." 15 Er was eenvoudigweg

122 N u y e n s ' voorsrei aan Thijm valt af te leiden uit Thijms antwoord. Thijm aan Nuyens 28 maart 1859.
133 Uit de 'Inleiding' van de eerste jaargang, Dietsche warande 1 (1855) 1-9, aldaar 4.
144 Vergelijk Peter Rietbergen, 'J.A. Alberdingk Thijm herdacht. Enige beschouwingen over katholieke inculturatiee als proces en probleem in de negentiende eeuw' en Jan Roes, 'Alberdingk Thijm, herlever en erflater',, beiden in: Geurts, J.A. Alberdingk Thijm. Erflater van de negentiende eeuw, resp. 39-57 en 11-38 (over
Thijmss problematische relatie met zijn geloofsgenoten m.n. 25-26).
155 Thijm aan Nuyens, 28 maart 1859.
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geenn markt voor een cultureel tijdschrift van katholieke signatuur.
Hett tweede geschilpunt was Thijms esthetische fixatie. Thijm was veel meer een
estheett dan Nuyens kon en wilde wezen. Thijm: "Ons meeningsverschil, Waarde
Vriend!,, zit grootendeels hierin, dat Gij den strijd, dien ik in de 'Warande' voer, teveell als een spiegelgevecht, een tournooi om den glimlach eener jonge vrome
schoone,, die men des noods 'Christelijke Kunst' intituleere, beschouwt. De kunst
zelvee staat niet zeer hoog bij U aangeschreven, en hoe de werking der Heilige Liturgiee en daardoor de stichting van de Christen, en der opbouw der gantsche
maatschappijj door een terugkeer tot de ware aesthetische beginselen ontzettend
versterktt kan worden, schijnt Gij niet te waardeeren. Gij vergeet dat de Kunst de
geheelee theorie van het al door den menschelijke geest beheerschte zintuigelijkwaarneembaree in zich sluit, en dat men met de vormen dikwijls meer veroveringenn maakt dan met de ideeën."lb Het tweede geschilpunt ging dus om de inhoud
vann het blad. Thijms voorkeur voor een esthetisch georiënteerd blad botste met
Nuyens'' streven naar een algemeen cultureel tijdschrift. Over inhoud, doelgroep
enn doelstelling liepen de meningen dus uiteen. Samenwerking leek onmogelijk.
Tochh liet Thijm zich nog bijna overtuigen door Nuyens' dringende verzoek. De
drukk bezette handelsman begon namelijk steeds meer op te zien tegen het praktischee redactiewerk17 en zag in de nieuwe formule een mogelijkheid om deze zware
taakk aan Nuyens over te doen. Oktober 1861 ging Thijm daarom toch met Nuyens'' voorstel akkoord, onder één conditie: "Ons beider namen zullen op den titel
komen:: tres bien: maar ik zal bevoegd doch niet gehouden zijn den redakteursarbeidd te verrichten. Met andere woorden: Gij zult praktisch redakteur zijn: ik
slechts,, als er spoedig beslist moet worden en gij te ver van de pers verwijderd
zijt."18 8
Maarr ook Nuyens zag het niet zitten de praktische redactiearbeid in zijn eentje
tee doen. Getracht werd daarom een derde man bij het project te betrekken, de lateree eigenaar-hoofdredacteur van De Tijd M.W. van der Aa. Na aanvankelijke instemmingg (Van der Aa had zelfs al een naam voor het nieuwe tijdschrift bedacht)
zouu deze poging op een mislukking uitlopen.19 En met zijn tweeën konden Nuyenss en Thijm de kar niet trekken.
Waarschijnlijkk zullen zowel Thijm als Nuyens weinig rouwig zijn geweest dat
dee samenwerking op het laatste moment was afgeketst. Thijm, omdat hij uiteindelijkk zijn Dietsche Warande toch het liefst voor zichzelf alleen hield. Zijn eigendunkk stimuleerde hem daarin. Hij vreesde een persoonlijke afgang als de gereorganiseerdee Dietsche Warande zou mislukken, een nieuwe Dietsche Warande
waarvoorr hij veel minder de verantwoordelijkheid droeg. "Ik heb nu vijf dikke
deelenn der 'D. Warande' volgeschreven: ik kan dus zonder er al te slecht af te komenn heengaan: maar hervorm ik mijn tijdschrift - en valt die poging in het water,

166 Thijm aan Nuyens, 28 maart 1859, Zie ook Janssen, 'Thijm en Nuyens', 244.
177 "Ik kan mij onmogelijk meer aan den band der knellende periodiciteit leggen." Thijm aan Nuyens, 20 novemberr 1861.
188 Thijm aan Nuyens, 23 oktober 1861.
199 Thijm aan Nuyens, 4 december 1861 en 9 januari 1862. Van der Aa's verzinsel De Loods roept reminicentiess op aan De Gids.
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dann maak ik en mijne mede schipbreukelingen een slecht figuur."20
Maarr ook Nuyens kon opgelucht ademhalen. Hij zou namelijk wel erg veel waterr in de wijn hebben moeten doen. De zeer voorzichtige Van der Aa had namelijk
alss eis gesteld dat de polemiek zo veel mogelijk uit het blad geweerd moest worden,, in ieder geval in de aanloopperiode. 2 ' Voor Nuyens was dit onacceptabel. De
samenwerkingg met Thijm was mislukt. Later zouden er nog enkele andere toenaderingspogingenn zijn, bijvoorbeeld in 1867 toen Thijm alsnog zijn Dietscbe Waranderande wilde openstellen voor historische stukken22 en in 1880 toen het wat minder
gingg met Onze Wachter en Nuyens een fusie tussen beide bladen voorstelde,23
maarr echt serieus waren deze voorstellen toch niet.

Eenn nieuwe partner: Schaepman
Nuyens'' denkbeelden over een op te zetten tijdschrift waren dus al behoorlijk uitgekristalliseerd,, het ontbrak hem alleen nog aan een partner. Deze zou hij vinden
inn de persoon van Schaepman. Het leeftijdsverschil tussen beiden springt in het
oog.. Toen ze elkaar leerden kennen, in 1868, was Nuyens 45 en Schaepman nog
pass 24 jaar. Nuyens was uitgegroeid tot een katholieke celebriteit. Begin jaren
zestigg was zijn Geschiedenis der regering van Pius IX van de pers gerold en rond
18688 werkte hij aan zijn Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, waarvan al
enkelee afleveringen verschenen waren. Schaepman was weliswaar net van het seminarie,, maar had toch al van zich doen spreken. Thijm had enkele van zijn gedichtenn gepubliceerd en hem binnengehaald als een nieuwe Bilderdijk. Nuyens
leerdee Schaepman kennen op een zondag in september 1868, toen Nuyens' vriend
J.J.W.. van den Biesen de 'jonge dichter' kwam voorstellen in Westwoud. Schaepmann bleef zelfs een nachtje slapen.24 Hij liet een diepe indruk achter. Mevrouw
Nuyenss vroeg zelfs om een portretje van hem, dat hij haar een paar weken later
toestuurde.255 Kort daarop vertrok Schaepman naar Rome om daar verder te studeren.. Hij zou er bijna twee jaar blijven. Hij promoveerde er tot doctor in de godgeleerdheidd en woonde als secretaris van zijn neef, de aartsbisschop van Utrecht
A.I.. Schaepman, het Vaticaans concilie bij. Vanuit Rome schreef hij pagina's lange
brievenn aan Nuyens: over Rome en de zoeaven (waaronder Nuyens' broer Andre),, over Veuülot en ook over de Nederlandse katholieken.
Dee gedachte om Schaepman als mederedacteur te vragen kreeg pas langzaam

200 Thijm aan Nuyens, 20 november 1861.
211 Thijm had hierover onderhandeld met Van der Aa. "Ik heb uw programma op mijne wijze herschreven
(enn verzacht) - maar van der Aa vindt het nog veel te uitdagend en beweert dat wij zeer zachtjens van wal moetenn steken." Thijm aan Nuyens, 31 december 1861.
222 Thijm aan Nuyens, 3 januari 1867.
2323 Thijm aan Nuyens, 9 december 1880.
244 WJ.F. Nuyens, 'Herman Johan Aloysius Maria Schaepman', in: Eigen haard (1888) 449. Schaepman was
verwantt met de Van den Biesens: J. Witlox, Schaepman ah staatsman (Amsterdam 1960) deel I, 5.
255 Schaepman aan Nuyens, 4 oktober 1868. Schaepman heeft N u y e n s ' echtgenote altijd als een soort pleitbezorgerr gezien. Zie bijvoorbeeld Schaepman aan Nuyens, 19 oktober 1879: een brief die hij plagend afsluit
met:: "Groet U w vrouw, die toch altijd mijn beste partijgenoot is en die U onder den pantoffel moet houden."

304 4

KatholiekeKatholieke identiteit en historisch bewustzijn

vorm.'66 Dat lag voor de hand. Schaepman zat ver weg in Rome en zou voorlopig
ookk niet terugkeren. Samenwerking zat er dus voorlopig niet in. En omdat een
tijdschriftt daardoor voorlopig niet haalbaar leek zette Nuyens in op een second
bestbest optie: een brochurereeks. In 1868 startte hij met de Katholiek-N e derlandsch e
Brochuren-Vereeniging,Brochuren-Vereeniging, de geregelde uitgave van een reeks vlugsc
vorderingg van de zaak van godsdienst, waarheid en recht".27 Hij zette deze reeks
opp in samenwerking met zijn aangetrouwde neef E.P.J. van der Hurk, die geneesheerr was in Haarlem. Dat hij Schaepman niet vergeten was, bleek uit het motto dat
hijj koos bij de eerste brochure: enkele strofen uit Schaepmans bekende gedicht
'Dee Pers'. Schaepman had er wel oren naar om voor de brochurereeks te schrijven.
All in één van zijn eerste brieven uit Rome biedt hij zich aan bij de "excellentisima
signoree dottore". 28 Voor de ambitieuze Schaepman was het contact met Nuyens
eenn praktische manier om zijn wat langere stukken gepubliceerd te krijgen (zijn
korteree stukken kon hij kwijt in De Tijd). Als onderwerp koos hij de Romeinse
Piusfeesten,, ter gelegenheid van het vijftigjarig priesterjubileum van Pio Nono.
Hett stuk verscheen in de tweede jaargang en telde bijna 50 pagina's.
Inn Rome dacht Schaepman lang en diep na over wat hij met zijn toekomst wilde.. Hij zag het niet zitten om als eenvoudig dorpspastoortje te eindigen. Op 13
novemberr 1869 vertrouwde hij Nuyens toe: "Mijn ideaal is bij mijn terugkomst in
Nederlandd in de journalistiek te treden."29 Mogelijk bracht dit Nuyens op het idee
omm Schaepman voor zijn tijdschriftenplan te strikken.
Datt Nuyens en Schaepman voor elkaar kozen wil niet zeggen dat deze keuze op
voorhandd al natuurlijk en vanzelfsprekend was. In verschillende opzichten waren
Nuyenss en Schaepman eikaars tegenpolen: qua leeftijd en belangstelling, in
geestelijkee staat (leek tegenover priester) en, misschien nog het belangrijkst, ook
inn politieke denkbeelden. Van beslissend belang was de eerste kennismaking
waarbijj Schaepman een uitstekende indruk op Nuyens maakte. Waarschijnlijk zal
Nuyenss wel eens geglimlacht hebben om het tomeloos enthousiasme dat de jonge
Schaepmann ten toon spreidde, maar die energie was alleen maar nuttig om het tijdschriftt tot een succes te maken. Schaepman was de harde werker die hij nodig had.
Ookk inhoudelijk zouden ze elkaar goed aanvullen. Een taakverdeling zoals
Nuyenss die ook met Thijm had gedacht, lag voor de hand. Schaepman had zich
immerss ontpopt als dichter van formaat en hij had ambities op het terrein van de
literairee kritiek.30 Nuyens' belangstelling was meer prozaïsch en ging vooral uit
naarr politiek en geschiedenis. De belangrijkste terreinen waren daarmee bestreken
enn afgepaald.
Tenslottee speelde voor Nuyens nog een belangrijke tactisch-politieke overwegingg een rol: Schaepmans familieband met de aartsbisschop. Voor een leek als

266 Het meest uitvoerig over de incubatieperiode van De Wachter, gebaseerd op de briefwisseling Schaepman-Nuyens,, is J. Witlox, Schaepman als staatsman (Amsterdam 1%0) deel I, 39-57.
2727 Uit de inleiding van de eerste brochure, een stuk van Nuyens zelf dat verscheen onder de titel De geest der
eewweeww en de geest der waarheid (Haarlem 1868).
288 Schaepman aan Nuyens, 15 april 1869.
299 Schaepman aan Nuyens, 13 november 1869.
300 Schaepman aan Nuyens, 13 november 1869.
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Afb.Afb. 15 H. Schaepman op
jongejonge leeftijd, toen bij met
NuyensNuyens het tijdschrift De
Wachterr opzette. Foto: KLiB/
KDCKDC Nijmegen.

N u y e n ss was dit bepaald geen uit te vlakken voordeel. D e clerus had geen hoge pet
opp van de lekenachterban. D o o r de medewerking van Schaepman, zou hij zich
ookk verzekeren van de goedkeuring van de clerus.
Schaepmann zat in een heel andere positie. Hij was toen al, ondanks zijn jeudige
leeftijd,, een eigenzinnig man met een grote geldingsdrang. 31 H e t aanbod van N u y enss was aantrekkelijk o m d a t hij zijn lot k o n verbinden met iemand die reeds naam
gemaaktt had: daar k o n hij als beginnend publicist zijn voordeel mee doen. D a t
N u y e n ss 'slechts' een leek was, vond Schaepman niet bezwaarlijk. Schaepman
h o o r d ee niet bij het slag priesters dat alleen maar neerkeek o p intellectuele leken.
H e tt leek h e m zelfs een voordeel. Schaepman hield niet zo van het klerikale
wereldje.. Koste wat het kost wilde hij vermijden een klerikaal blad te maken, dat
zoalss De Katholiek, alleen door geestelijken gelezen werd. Schaepman en N u y e n s
haddenn dus diverse gemeenschappelijke belangen. D e politieke tegenstellingen
tussenn hen zullen beiden aanvankelijk onderschat hebben.

311 Samenvattend over de complexe persoonlijkheid van Schaepman zie J.A. Borncwasser, Curiale appreciatiesties van de priester-politicus Schaepman (Amsterdam e.e. 1986) ^Mededelingen der Koninklijke
Nederlandse
AkademieAkademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, nieuwe reeks, deel 49, nr. 7, met name 3-4.
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Schaepmann hoefde niet lang over Nuyens' voorstel na te denken. Vanuit Rome
schreeff hij een enthousiaste brief van liefst acht kantjes: "Lang heb ik erover nagedachtt wat ik met mijn pen zou aanvangen. Schrijver te zijn en nu en dan een gedichtt of brochure uitgeven is mij niet genoeg. (...) Een revue, een tijdschrift onder
onzee gezamenlijke redactie is in zekeren zin mijn ideaal."32 Dat "in zekeren zin"
verweess waarschijnlijk naar de persoon van Nuyens. Schaepman vond hem bijvoorbeeldd een matig stilist.
Overr het karakter van het tijdschrift waren ze het snel eens: een algemeen cultureell tijdschrift, zoals Nuyens dat tien jaar eerder ook aan Thijm had voorgesteld.
Inn de woorden van Schaepman: "Wij sluiten niets uit. Historie, rechtsgeleerdheid,
letterkunde,, wijsbegeerte etc. - alles in zoover het met het intellectueel en moreel
levenn der maatschappij in verbinding treedt."33 Schaepman bruiste al meteen van
ideeënn over de verschijningsfrequentie en ook over het soort artikelen dat zij zoudenn moeten plaatsen. Voor zijn dichterlijk enthousiasme verontschuldigde hij zich
vastt bij voorbaat. "Gij zult wel het hoofd schudden en zeggen, dat er weer de noodigee poëzie inzit. Mais Ie poëte est Ie pilote, qui regarde les étoiles et montre Ie
chemin."" En passant veegde hij al Nuyens' voorstellen over mogelijke medewerkerss van tafel. Volgens Schaepmanbiograaf Witlox deed "stoommachine" Schaepmann "in een min of meer overmoedige vaart" al meteen een greep naar de leiding
vann het blad. Even verderop schrijft Witlox vertederd: "Geven al deze explosie's
niett een prachtige close-up van de Romeinse vulcaan?"34 Nuyens lijkt daarmee
naarr de achtergrond gedrongen, maar deze indruk hangt samen met het gebrekkigee bronnenmateriaal. Alleen Schaepmans brieven zijn namelijk bewaard gebleven.
InIn werkelijkheid lag het veeleer omgekeerd. Nuyens was bepaald niet in een
leunstoell achterover gezakt. Hij was immers degene geweest die de eerste impuls
hadd gegeven en ijverig op zoek was gegaan naar medewerkers. Verder had hij een
reekss van praktische taken op zich genomen, zoals het vinden van een
drukker/uitgever.. Omdat Schaepman nog steeds in Rome zat, was het begrijpelijk
datt het initiatief bij Nuyens lag. Schaepmans vulcanische erupties waren eerder
woordenn dan daden. In de praktijk stond Schaepman zelfs op de rem, omdat hij
zichh nog niet teveel wilde vastleggen.35 Bijvoorbeeld met betrekking tot de mogelijkee medewerkers, die niet lichtvaardig gekozen mochten worden. Hij wilde een
maximumm invloed op de keuze omdat hij bang was dat het tijdschrift anders een
hemm onwelvallig imago zou krijgen. En die invloed kon hij niet van verre doen
gelden.. Ook Nuyens' keuze voor de Haarlemse uitgever A.B. van den Heuvel, de
uitgeverr van zijn Brochuren-vereeniging, stond voor Schaepman niet vast. Hij
vermoeddee dat de aartsbisschop hier nog wat over te zeggen wilde hebben. Het
wass in Schaepmans belang om alle belangrijke beslissingen uit te stellen tot na zijn
terugkeerr uit Rome.
Alss titel van het tijdschrift werd gekozen voor De Wachter. Door deze naamskeuzee is het gemeengoed geworden om te denken dat het tijdschrift van begin af
322
333
344
355

Schaepman aan Nuyens, 9 mei 1870.
Schaepman aan Nuyens, 29 juni 1870.
Witlox, Schaepman ah staatsman, deel I, 44 en 45.
Schaepman aan Nuyens, 9 mei 1870; 29 juni 1870; 8 juli 1870.
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aann is opgezet als een katholieke pendant van De Gids.ib Dat was echter, zeker aanvankelijk,, niet het geval. In de brieven van Schaepman aan Nuyens wordt aanvankelijkk met geen woord gerept over De Gids. Het was Nuyens' idee om het blad De
MorgensterMorgenster te noemen, maar Schaepman vond dat te achttiende-eeuws klinken.
Schaepmann voelde meer voor De Maatschappij. "Maatschappij zegt dat wij alles
gevenn en ten eersten en ten laatsten actueel zullen zijn."37 Ook Nuyens' compromisvoorstel,, De Tijdgenoot, haalde het niet. In de ene titel werd het algemeen
maatschappelijkee karakter van het tijdschrift benadrukt, in de andere de actualiteit.. Beide titels klinken erg algemeen en zijn niet specifiek katholiek.
Pass dan komt ineens hun beider kennis Van den Biesen met het voorstel De Katholieketholieke Gids. Het bracht Schaepman op het idee van De Wachter. "Wat zegt Gij
vann 'De Wachter'? Daarin ligt een antithese van 'de Gids'."38 Nu de titel was vastgelegdd konden Schaepman en Nuyens aan de slag. Om de overgang van oud naar
nieuww te versoepelen, stelde Nuyens voor dat Schaepman alvast in de redactie zou
komenn van de Brochuren-Vereeniging. Schaepman ging hiermee akkoord, door
eenn misverstand werd zijn naam echter niet op de titelpagina vermeld.39
Dee Haarlemse uitgever van de Brochuren-Vereeniging, H.B. van den Heuvel,
zouu gaan functioneren als de uitgever van De Wachter. Als drukker werd gekozen
voorr de Utrechter Van de Weijer. O p instigatie van de aartsbisschop stelde
Schaepmann nog een tweede uitgever voor: de Utrechtse firma J.R. van Rossum.
Ditt was een tactische manoeuvre om de clerus voor hen te winnen of althans niet
vann De Wachter te vervreemden. Van Rossum was daarvoor een belangrijk medium.. Schaepman: "Deze boekhandel beheerscht onze Utrechtse geestelijkheid en
ikk zeg U ronduit, dat Monseigneur en meer groote hanzen er nog al op gesteld
zijn."400 De min of meer officiële status van de Weduwe van Rossum (haar man was
inn 1856 overleden) bleek uit het feit dat zij de wekelijks verschijnende kerküjst van
dee stad Utrecht uitgaf.41
Inn een gezamenlijk ondertekend contract werden de taken verdeeld en werd ook
eenn financiële verdeelsleutel afgesproken.4' De belangrijkste bepaling was dat Van
366 Zie bijvoorbeeld J.A. Bornewasser, 'Schaepman, ultramontaan en christen-democraat', in: J.A. Bornewasser,, Kerkelijk verleden in een wereldlijke context (Amsterdam 1989) 284-288, aldaar 285.
377 Schaepman aan Nuyens, 29 juni 1870. Zie ook zijn brief van 8 juli 1870.
388 Schaepman aan Nuyens, 18 oktober 1870.
399 Schaepman aan Nuyens, 10 juli 1870. Mederedactielid Van der H u r k was weggevallen wegens verhuizing
naarr Venray. Görris, Dr. W.J.F. Nuyens, 172.
400 Schaepman aan Nuyens, maandagavond [niet verder gedateerd] 1870. Volgens Witlox, Schaepman als
staatsman,staatsman, deel I, 49, "waarschijnlijk in november". Uit de verwijzingen naar Schaepmans brochure over
Romee en die van pastoor Wessels over kunst en christendom valt echter te concluderen dat de brief moet zijn
geschrevenn vóór 26 september en waarschijnlijk na 6 september. Dus: maandag 19 september 1870. Witlox
schrijftt dan ook ten onrechte "eindelijk" als hij spreekt over de formele toezegging van de aartsbisschop.
411 Het archief van uitgever/boekhandel Van Rossum wordt bewaard in het Gemeentearchief Utrecht, inventarisnummerr 336. Zie G. Boer, Inventaris van het archief van de Firma Wed. J.R. van Rossum. Boekhandel/kunsthandel/uitgeverijdel/kunsthandel/uitgeverij
te Utrecht (Publicaties van de gemeentelijke archiefdienst, Utrecht 1989). Voor
meerr technische en commerciële zijde van het productieproces is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen,, geschikt bronnenmateriaal is echter schaars. Het maakt het archief van de Uitgever/boekhandel Van Rossumm tot een waardevolle bron. Voor een tussenbalans van dit type onderzoek zie: 'Papier, druk en communicatie'' in H.W. Lintsen e.a. (redactie), Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een modernene samenleving 1800-1890. Deel II. Gezondheid en openbare hygiëne; Waterstaat en infrastructuur; Papier,
drukdruk en communicatie (Zutphen 1993) 175-281.
422 Deze overeenkomst tussen de redactie en de beide uitgevers is opgemaakt in Rijsenburg en getekend 25
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denn Heuvel de expeditie en de administratie zou doen en dat Van Rossum verantwoordelijkk was voor het drukproces. Het was uitgever Van den Heuvel die de
abonnementenadministratiee bijhield, hij zorgde voor de verzending van het tijdschrift.. Elk half jaar maakte de Haarlemmer een rekening en verantwoording op
enn zorgde hij voor de financiële afwikkeling. De uitgevers namen ieder de helft
vann de exploitatiekosten voor hun rekening. De overeenkomst had een looptijd
vann twee jaar en zou daarna jaarlijks stilzwijgend verlengd worden.
Hett tijdschrift was in principe een maandblad dat per aflevering vier tot zes vellenn groot zou zijn. Een jaargang zou minstens dertig vel moeten tellen en hoogstenss vijftig vel druks.43 Dit kwam overeen met circa 800 pagina's druk. De uitgeverss hadden zich verplicht het tijdschrift uit te brengen "acht dagen nadat het laatstee blad ter afdrukking is gegeven."44 Dit was onder andere om een regelmatige
verschijningg van het tijdschrift te garanderen. Schaepman was verantwoordelijk
voorr de drukproeven. Dat was praktisch omdat hij regelmatig in Utrecht kwam,
dee vestigingsplaats van de drukker én van de voor het drukproces verantwoordelijkee uitgever. Hij ging regelmatig langs bij Van Rossum. Maar ook de auteurs kregenn de drukproeven van hun bijdragen voorgelegd. Dat gold voor Nuyens maar
ookk voor anderen.45

Inn de beginperiode ging veel tijd zitten in het aan de man brengen van het tijdschrift,, want, zoals Schaepman aan Nuyens schreef: "de zaak van "de Wachter"
eischtt publiciteit"46. November 1870 werd druk gewerkt aan een circulaire,47 eind
decemberr moest het eerste nummer verschijnen. Er werden advertenties gezet in
NieuwsbladNieuwsblad van de boekhandel en in de Colporteur.** Via zijn contacten met S
enn Van der Aa zorgde Schaepman voor een berichtje in De Tijd.49 De inspanningen
wierpenn vruchten af. Op 3 januari 1871 berichtte Schaepman: "Goddank, onze
eerstee aflevering heeft te Utrecht in alle kringen een bepaald succes."50 Het aantal
abonneess was meteen al behoorlijk: 849 netto, 907 bruto.51 Het verschil tussen nettoo en bruto zat hem in de exemplaren die in consignatie door de boekhandels werdenn afgenomen. In augustus was dit aantal al opgelopen tot 1136 netto (bruto

oktoberr 1870. G A U , Archief van Rossum, inv.nr. 214 ('Stukken betreffende de uitgave van De Wachter en
OnzeOnze Wachter').
433 Hierover zie de 'Wijze van uitgave van Onze Wachter', Archief Van Rossum, inv.nr. 215.
444 Artikel 1 van de overeenkomst.
455 Zie bijvoorbeeld Prof. Wensing aan Schaepman, 25 april 1879: "Heden morgen ontving ik de proeven
voorr het volgend nummer van O n z e Wachter". Schaepman stuurde de brief door aan Nuyens, dat is de reden
datt hij te vinden is in de briefwisseling Schaepman-Nuyens. Nuyens kreeg meestal de drukproeven van zijn eigenn stukken ter correctie voorgelegd en soms ook wel van andere artikelen. Schaepman kon niet altijd instemmenn met N u y e n s ' correcties. "In verband hiermede moet ik u verzoeken mij nooit meer te helpen in mijn correctiess of U streng te bepalen tot drukfouten. Gij hebt een paar onzer zinnen niet verstaan." Schaepman aan
Nuyens,, 30 maart 1882.
466 Schaepman aan Nuyens, 19 december 1870.
477 Hiervoor zie de brieven van Schaepman aan Nuyens van 7, 13, 14 november 1870.
488 Zie de Rekening en verantwoording van Van den Heuvel aan Van Rossum over het eerste halfjaar van
1871. .
499 Schaepman aan Nuyens, 13 november 1870.
500 Schaepman aan Nuyens, 3 januari 1871.
511 Van den Heuvel aan Van Rossum, 26 januari 1871.
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1214).522 De abonnees zorgden voor de benodigde financiële middelen om het tijdschriftt draaiende te kunnen houden. Een (half-jaarlijks) abonnement kostte ƒ2,50.
Niett duur, als je het vergelijkt met een tijdschrift als De Gids.iy
Naa een succesvolle start, waarin het aantal abonnees nog in het eerste jaar steeg
tott maar liefst 1214 bruto volgde echter al snel stagnatie en teruggang. Twee jaar
later,, in 1873, zou het tot iets onder de 600 abonnees dalen. In vergelijking met bijvoorbeeldd De Gids, waren deze cijfers echter zeer behoorlijk. Dat was in ieder gevall de mening van Schaepman, naar aanleiding van een schatting van Nuyens dat
DeDe Gids er ongeveer 1800 zou hebben.54 Deze schatting was overigens veel te optimistisch.. In 1865 telde De Gids maar 840 abonnees, een aantal dat zou klimmen
tott circa 1500 in 1887.55 De meer dan 1000 abonnees uit het eerste jaar van De
WachterWachter zijn in dat licht bezien uitzonderlijk te noemen.56 Het grootste deel van
haarr bestaan zal Onze Wachter ongeveer tussen de 550 en 600 abonnees geteld
hebben.. Dat was blijkbaar voldoende om het blad draaiende te houden.
Terwijll we over het getal der abonnees redelijk zijn ingelicht, is het moeilijker
zichtt te krijgen op het profiel van de lezer van De Wachter?7 Voor Nuyens was de
eigenn katholieke bevolking de belangrijkste doelgroep, Schaepman hoopte ook
daarbuitenn op lezers. Onder de meer dan 1000 abonnees uit het eerste jaar zaten
zekerr ook liberale en protestantse lezers. Er werden in ieder geval heel wat exemplarenn onder "anders denkenden boekhandelaren" afgezet.58 Mogelijk waren zij
hett die al snel afhaakten toen het karakter van het tijdschrift duidelijk werd. De
WachterWachter was immers een katholiek tijdschrift dat het erfgoed van een onderdruktee bevolkingsgroep wilde opeisen. Maar zo klerikaal als De Katholiek was het tijdschriftt toch ook niet. Voor de jaren van vóór de breuk met Van den Heuvel beschikkenn we over lijsten van abonnees.59 Zo worden ze in ieder geval genoemd. In
werkelijkheidd worden alleen de distributeurs vermeld, in casu de boekhandelaren
diee voor de verspreiding van De Wachter zorgden. Het zijn vooral de boekhandelarenn in de grote steden uit Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en
Overijssell waar de meeste exemplaren worden afgezet, aangevoerd door de steden
vann Van den Heuvel en Van Rossum zelf: Haarlem (244), Utrecht (170), Amsterdamm (158), Rotterdam (66), 's-Hertogenbosch (66), 's-Gravenhage (36), Zwolle
(35)) en Leiden (32).60 Van den Heuvel was goed voor 227 exemplaren, Van Rossum

522 Van den Heuvel aan Van Rossum, 17 augustus 1871.
Wach533 Het jaarabonnement van De Gids werd in 1863 verhoogd tot ƒ 15. Drie maal zoveel als De/Onze
ter*.ter*. Toch was Schaepman geen voorstander van een abonnementsgeldverhoging. Schaepman aan Nuyens, 31
oktoberr 1872.
544 Schaepman aan Nuyens, 31 oktober 1872.
555 Aerts, 'De Gids en zijn publiek', 112.
566 Van den Heuvel aan Van Rossum, 17 augustus 1871.
577 Meer in het algemeen over de problematiek van het lezersonderzoek, toegepast op De Gids, zie Remieg
Aerts,, 'De Gids en zijn publiek. Een compositieportret', in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 1
(1994)) 107-129.
588 Van den Heuvel aan Van Rossum, 26 januari 1871. " O p heden is het getal 849 netto, 907 bruto; de vermeerderingg geschied als het ware alleen door de anders denkenden boekhandelaren en verwacht nog alles van
dee R.C. boekhandels."
599 Archief Weduwe Van Rossum, G A U , inventaris 336, inv.nr. 214.
600 Deze cijfers zijn ontleend aan de 'Lijst der abonnementen op 't tijdschrift "de Wachter" op 6 february
1873'. .
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voorr 133. De Wachter was vooral een blad voor de (katholieke) elite, die met name
inn de steden woonde. Dit gold overigens ook voor de andere grote culturele bladen.. De nationale discussiecultuur was, zoals Remieg Aerts het treffend heeft geformuleerdd "toch zoiets als een grootburgerlijke debatingclub met beperkte toegang."611 Het begrip 'grootburgerlijk' is uiteraard minder van toepassing op de katholiekee intelligentsia, waar toch lang de clerus de toon aan bleef geven. Maar dat
hett ging om een relatief beperkte groep intellectuelen gaat toch ook op voor De
Wachter. Wachter.

Hett redactiebeleid
Hett blad dat Nuyens en Schaepman in gedachten hadden, moest als gezegd actueell zijn en, in de terminologie van Schaepman "alles geven". De Wachter zou een
gevarieerdee inhoud moeten hebben en maandelijks verschijnen. Ook over het karakterr van de stukken was nagedacht: het moest over mensen gaan en niet over abstracties.. In de woorden van Schaepman in een brief aan Nuyens: "Alles naar het
valtt en altijd f actiesch. Dat wil zeggen, als er een stuk theologie in komt, dan is het
eenn studie over een theoloog. Dat boeit omdat er leven in is. (...) Een artikel over
personenn is nooit vervelend, dat weet Gij even goed als ik. Alle dingen in abstractoo zijn bij ons onpassend."62 Een voorbeeld van een dergelijk persoonlijk artikel
wass in de eerste jaargang de bekeringsgeschiedenis van H.A. des Amorie van der
Hoeven.. Deze bekeringsgeschiedenis leverde, naar de mening van Schaepman, een
belangrijkee bijdrage aan het succes van De Wachter. "De grote reden van ons success ligt in des Amorie van der Hoeven. Deze heeft leeslust geschapen."63 Het stuk
gingg over theologie maar vanuit een persoonlijke invalshoek.64 Het maakte veel indruk:: Des Amorie van der Hoeven stamde uit een bekend predikantengeslacht.
Dee totale omvang van De/Onze Wachter van 1871 tot en met 1885 was 11176
pagina'ss druk met in totaal 329 stukken (artikelen, gedichten of boekbesprekingen),, die werden volgeschreven door zo'n 60 auteurs.65 Omgerekend betekent dit
datt een bijdrage een gemiddelde lengte had van 34 pagina's. Daarbij moet bedacht
wordenn dat de gedichten en de korte boekbesprekingen uit de rubriek 'Uit de
Boekenwereld'' door de bank genomen veel minder dan 34 pagina's telden. Het gemiddeldee werd daarentegen weer sterk opgeschroefd door een relatief groot aantall forse artikelen, die in afzonderlijke afleveringen verschenen als vervolgverhaal.
Nuyenss eerste bijdrage aan het tijdschrift, 'Studiën over de Fransche omwenteling
vann 1789', was bijvoorbeeld zo'n vervolgverhaal dat in zes delen verscheen en in
611 Aerts, De letterheren, 347.
622 Schaepman aan N u y e n s , 9 mei 1870.
633 Schaepman aan Nuyens, 28 juni 1871.
644 H . A . des Amorie van der Hoeven, 'Mijn terugkeer tot de kerk van Christus' verscheen in jaargang 1871
inn vijf afleveringen van De Wachter. Over Van der Hoeven zie Anton van Duinkerken, 'Herman Agatho des
Amoriee van der Hoeven, 1829-1897', in: Idem, Nederlandsche vromen van den nieuwen tijd (Hilversum 1941)
93-129. .
655 H e t aantal auteurs is niet precies vast te stellen omdat sommigen van hen onder meerdere pseudoniemen
schreven. .
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totaall 159 pagina's telde. Het was in feite een klein boekje.
Dee redactie had een voorkeur voor korte artikelen. Want: "De menschen willen
nummerss met verschillende stukken."66 Dit was de achtergrond van de vele vervolgverhalenn in De Wachter: lange stukken werden eenvoudigweg in stukken gehaktt en verschenen in verschillende afleveringen. Maar vanwege de afwisseling
mochtenn ook deze vervolgverhalen liever niet eindeloos voortduren. Na één jaargangg en zes afleveringen 'Studiën over de Fransche revolutie' vond Schaepman het
well genoeg en hij liet dit ook aan Nuyens weten. "Ik hoop dat Gij zoo goed zult
zijnn om in dezen jaargang uw Studiën te besluiten. Gij weet dat wij in onze cirkulairee zeggen, dat vervolg-artikelen niet te lang moeten zijn."67 Het tijdschrift
moestt voor alles gevarieerd zijn.
Dee onderwerpskeuze hing duidelijk samen met de identiteitspolitieke functie van
hett tijdschrift. Voor de gehele periode heb ik de onderwerpen die in het tijdschrift
wordenn behandeld gerubriceerd naar veertien rubrieken.68 Samengevoegd ontstaat
hett volgende beeld. Er zijn drie zwaartepunten: Geschiedenis; Literatuur; Godsdienst.699 Met iets meer dan 'A van het totaal aantal pagina's mag de geschiedenis de
ruggengraatt van het tijdschrift genoemd worden. Literatuur en wijsbegeerte/godsdienstwetenschapp nemen ieder iets meer dan 'A van het totaal aantal pagina's in beslag.. Van het overblijvende 'A deel, de rubriek overige, zijn de voornaamste categorieënn darwiniana (circa 5% van het totaal) en staatswetenschap (onder andere politiek,, circa 6% van het totaal). 'Gevarieerd' en 'algemeen' blijkt dus neer te komen
opp literatuur, geschiedenis en godsdienst, aangevuld met enkele actuele onderwerpen.. Dit gold voor de meeste andere 'algemene' culturele tijdschriften. Niet-confessionelee tijdschriften besteedden ook veel aandacht aan religie. De Gids was bijvoorbeeldd een tijdlang het podium voor de moderne theologie.70
Omm genoemde onderwerpen te bestrijken, streefden Nuyens en Schaepman
naarr vaste medewerkers op specifieke deelterreinen.71 Hun eigen specialisme was
respectievelijkk de geschiedenis en de letterkunde. Van de zestig auteurs die in de
geschiedeniss van De/Onze Wachter een bijdrage leverden kunnen ongeveer tien
personenn aangemerkt worden als vaste medewerker. 71 Zij schreven regelmatig
voorr het tijdschrift. Deze veelschrijvers zijn, naast de al genoemde H.A. des Amorierie van der Hoeven: J.C.A. Hezenmans, F.C. Heynen, J.J. Putman, F.J. Poelhekke,
F.. Becker, V. Becker, P.J.F. Vermeulen, J.G.W. Vermeulen en P.F.Th, van Hoogstraten.. Opvallend is het hoge aandeel geestelijken. F.C. Heynen en F. en V. Beck666 Schaepman aan Nuyens, 6 maart 1877.
677 Schaepman aan Nuyens, 29 juli 1871.
688 Deze rubrieken zijn: Letterkunde (oorspronkelijk proza en gedichten); Kritiek en literaire geschiedenis;
Kunst;; Onderwijs en opvoeding; Taalkunde; Wijsbegeerte; Godsdienstwetenschap; Staatswetenschap; Recht;
Handell en Nijverheid; Wis- en natuurwetenschappen; Geneeskunde; Geschiedenis; Land- en volkenkunde.
699 De procentuele verdeling, uitgedrukt in procenten van het totaal aantal pagina's, is: Literatuur (oorspronkelijkee gedichten, kritiek en literatuurgeschiedenis): 20,4%; Wijsbegeerte en Godsdienst: 23,3%; Geschiedenis:: 34,7%; Overige: 21,4%.
700 Aerts, De Gids sin ds 1837, 44.
711 "Mettertijd moeten we trachten om tot vier of vijf vaste medewerkers te komen, elk met een bepaald
district."" Schaepman aan Nuyens, 30 januari 1871.
722 Het precieze aantal is onbekend omdat niet alle artikelen in het tijdschrift voluit ondertekend zijn.
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err waren jezuïeten. Zij waren geen specifieke De/Onze Wachter auteurs want ze
publiceerdenn ook in hun eigen (jezuïeten) tijdschrift Studiën. Heynen publiceerdee ondermeer naar aanleiding van zijn visitatiereis naar Nederlands-Oost-Indië. 73
Hijj was een enthousiaste propagandist voor het missiewerk. F. en V. Becker waren
broers.. F. Becker schreef tussen 1874 en 1881 over meest wijsgerige onderwerpen,
onderr andere over J. Stuart Mill en een meerdelig stuk over 'De eindoorzaken'. V.
Beckerss specialiteit was het werk van Thomas a Kempis, waarover hij vanaf 1881
publiceerdee in Onze Wachter, maar ook in andere tijdschriften als De Katholiek
enn Studiën.
Ookk Putman, Poelhekke, J. Vermeulen en Van Hoogstraten waren geestelijken.
Poelhekkee schreef ondermeer over Engelse geschiedenis, terra incognita voor
Nuyenss en dus een nuttige aanvulling voor het tijdschrift. Zijn stukken, onder anderee over "Maria, ten onrechte bijgenaamd de bloedige" hadden een apologetische
strekking.744 Poelhekke had ook ambities als dichter, maar zijn verzen voor De
WachterWachter stuitten op een veto van Schaepman.75 J.G.W. Vermeulen schreef voora
overr kerkgeschiedenis.
Overr het geheel genomen domineerden de geestelijken in De/Onze Wachter, zoalss zij in die dagen de gehele katholiek/intellectuele cultuur domineerden. Dit mag
misschienn een verrassing heten, misschien zelfs een teleurstelling. Schaepman en
Nuyenss wilden immers explicitiet géén klerikaal blad maken zoals De Katholiek.
Schaepmann opperde ooit zelfs de mogelijkheid van een protestantse auteur,76 maar
daarr is het toch nooit van gekomen. Ze waren afhankelijk van wie voorhanden warenn aan auteurs. In feite waren er vier intellectuele kringen waaruit potentiële auteurss geput konden worden: de jezuïeten, de seminaries, de wereldgeestelijken en
dee politici, met name de katholieke tweede kamerleden. Alleen de jezuïeten stelden
niett teleur, evenmin als enkele wereldgeestelijken. Zij behoorden tot de regelmatigee contribuanten. De politici gaven niet thuis of bleken slechte schrijvers. De seminariehoogleraren,, tenslotte, publiceerden liever in De Katholiek.
Inn hoeverre in de loop der jaren de vaste medewerkers werkelijk een stempel op
hett tijdschrift drukten valt nog te bezien. De tien genoemde auteurs waren in vergelijkingg met anderen misschien Veelschrijvers', maar bij elkaar schreven ze toch
niett zoveel als de beide redacteuren. Het overgrote deel van de gepubliceerde artikelenn was namelijk van Schaepman en Nuyens zelf. Schaepmanbiograaf Jul. Persynn heeft becijferd dat Nuyens zo'n 3500 bladzijden en Schaepman even beneden
dee 3000 pagina's aan De/Onze Wachter hebben bijgedragen.77 Dat komt neer op
733 F.C. Heynen, 'Drie bergvlakten op Java', in vier afleveringen in: Onze Wachter (1876) 2 en (1877) 1.
744 F.J. Poelhekke, 'Engeland onder de regeering van Eduard VI en van Maria, ten onrechte bijgenaamd de
bloedige',, in: Onze Wachter (1883) deel II en (1884) deel I en II.
755 Schaepman aan N u y e n s , 5 juni 1870 (1 ?). "Gij begrijpt dat ik geen twee gedichten in één nummer kan opnemen.. O o k verklaart iedereen dat de verzen van Poelhekke van ketterijen wemelen. In elk geval zijn ze lelijk.
-- Laat mij s.v.p. het poetisen departement en gooi de hatelijkheid op mij."
766 Schaepman aan Nuyens, 3 januari 1871.
777 Jul. Persyn, Dr Schaepman (Utrecht/Amsterdam/Antwerpen 1916) deel II, 96-97. Een bibliografisch
overzichtt van de bijdragen van Schaepman aan De en Onze Wachter geeft Jan ten Brink, Geschiedenis der
Noord-NederlandscheNoord-Nederlandsche
Letteren in de XlXe eeuw in hiographieën en bibliographieën (Amsterdam
III,, 200-203. Mijn eigen becijferingen wijken overigens iets af van die van Persyn: zo kom ik op een aantal van
inn totaal 2203 pagina's die Nuyen s in De/Onze Wachter publiceerde.
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meerr dan 50 % van het totaal aantal pagina's. De redactie was dus wat men noemt
eenn schrijvende redactie. Dit was niet zo bijzonder. Prenger was verreweg de ijverigstee contribuant in De Katholiek terwijl Alberdingk Thijm en Van Vloten de eigenn bladen, respectievelijk De Dietsche Warande en De Levensbode, zo ongeveer
inn hun eentje volschreven.

Identiteitspolitiek:: de kwestie van het darwinisme
Inn De Wachter werd de katholieke opinie uitgedragen over de belangrijke vraagstukkenn van de dag. Een voorbeeld daarvan is het darwinisme, een kwestie waarvann de religieuze implicaties overduidelijk waren en waarop een katholiek tijdschriftt wel moest reageren. Dat het darwinisme één van de grote maatschappelijke
kwestiess was, blijkt uit het feit dat het in letterlijk alle grote culturele tijdschriften,
vann welke signatuur dan ook, besproken werd. Het darwinisme lokte een discussiee uit over de vooruitgang van de 'moderne' wetenschap, die zich aan het ontworstelenn zou zijn aan de theologie.78 Voor de katholieken was een dergelijke
'vooruitgang'' onaanvaardbaar. Hoe de liberalen tegen de kwestie aankeken, blijkt
uitt een artikel van A. Winkler Prins, die in 1861 in De Gids de Nederlandse vertalingg van On the origins of species besprak. Volgens Winkler Prins was het darwinismee in beginsel niet strijdig met het geloof. Maar zou het geloof "in het een of
anderee opzigt niet bestand [zijn] tegen de magt der onloochenbare feiten, zoo
moetenn wij zelfs onze meest geliefkoosde begrippen als dwalingen afleggen, ons
verheugendee in eene wetenschap, die het juk der vooroordeelen van onze schouderss neemt."71* Katholieken en andere christenen konden in het darwinisme daaromm niets anders zien dan een frontale aanval op het christendom.
Hett was P.J.F. Vermeulen (1846-1913) die i n ö e Wachter de handschoen opnam,
inn een omvangrijke artikelenreeks over 'Het Darwinisme. Zijne geschiedenis,
grondstellingg en bewijsvoering beschouwd door een tegenstander'. Het verscheen
inn zes delen in de jaargangen 1880 tot en met 1882 en omvatte in totaal 305 pagina's.. Vermeulen was gepromoveerd in de wis- en natuurkunde maar verdiende
zijnzijn brood als journalist. In 1880 werd hij kamerlid en na 1894 was hij zelfs eigenaar-directeurr van De Tijd. In een bespreking van Darwins Descent of man wees
Vermeulenn in De Wachter op drie onverbiddelijke consequenties van het darwinisme:: 1. het voert tot volslagen atheïsme; 2. de hoop op een leven na de dood valt
weg;; 3. het idee van goed en kwaad wordt opgegeven/ 0 Ook in andere katholieke
788 Over de Nederlandse receptie van Darwins Origin of species zie Ilse N. Bulhof, Darwins Origin of species:: Betoverende wetenschap. Een onderzoek naar de relatie tussen literatuur en wetenschap (Baarn 1988) 2546.. Meer bijzonder over de katholieke receptie zie: P. Smit, ' H o u d i n g en reactie van het katholieke volksdeel
tenn aanzien van de evolutiegedachte', in: B. Alfrink e.a., De identiteit van katholieke
wetenschapsmensen
(Baarnn 1980) 223-240. Zie verder: J.G. Hegeman, 'Darwin en onze voorouders. Nederlandse reacties op de
evolutieleerr 1860-1875: een terreinverkenning', in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der
NederlandenNederlanden 85 (1970) 261 -314, over enkele katholieke reacties, onder andere van de hieronder nog te behandelenn F. Becker en P.J.F. Vermeulen, zie aldaar 295.
799 A. Winkler Prins geciteerd in De Gids sinds 1837, 44. Zie ook: Aerts, De letterheren, 250-251.
800 P.J.F. Vermeulen, 'Gissing of zekerheid? - Nalezing op een paar hoofdstukken uit 'De afstamming van
denn mensch' door Charles Darwin', in: De Wachter (1873) deel I, 237-272 en 322-353. Aldaar 349-350.
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tijdschriftenn werd het darwinisme veelvuldig bestreden, onder andere in Studiën
doorr F. en V. Becker.81 In zijn breed uitgesponnen betoog 'Het Darwinisme. Zijne
geschiedenis,, grondstellingen en bewijsvoering beschouwd door een tegenstander'' bracht Vermeulen het katholieke standpunt meer dan afdoende voor het voetlicht.822 Maar ook andere kwesties werden belicht. Ze lagen vooral op het terrein
vann de literaire kritiek en van de geschiedenis.

Kunstt en moraliteit
Overr literatuur werd in het tijdschrift veel geschreven. Op dit terrein had Schaepmann vrijwel een monopoliepositie. Schaepmans literaire stukken verschenen
meestall onder het pseudoniem E.L.C., een nom de plume die hij ter ere van zijn
moederr (die La Chapelle heette) verzonnen had. Die stukken konden gaan over
vaderlandsee grootheden als Isaac da Costa of Bosboom-Toussaint maar evengoed
overr grote buitenlanders als Benjamin Disraeli (als romanschrijver) en Victor
Hugo. .
Datt de artikelen in De/Onze Wachter vaak een apologetisch karakter hadden,
blijktt zelfs uit ogenschijnlijk zuiver literaire stukken zoals bijvoorbeeld over de
Spaansee toneelschrijver Calderon door de Utrechtse pastoor Putman. In totaal
schreeff Putman in het tijdschrift meer dan 500 pagina's vol, de artikelenreeks zou
laterr in boekvorm uitgegeven worden."3 Als motto gebruikte Putman een niet mis
tee verstaan citaat uit De Gids, een tijdschrift dat veel had bijgedragen aan de bekendmakingg van de zeventiende-eeuwse Spaanse klassieken in Nederland.84 "Nog
hedenn ten dage zijn wij [van De Gids], als Protestanten en Nederlanders, nog niet
onpartijdigg genoeg, om, bij allen regtmatigen afkeer van Spaansche dwingelandij,
aann Spaansche deugden regt te laten wedervaren."85 Allard Pierson bijvoorbeeld
ontriedd zijn landgenoten die "bijgelovige monnikenvriend" te lezen.ah Enig missiewerkk was dus wel nodig en Putman nam die taak met graagte op zich.
Dee stukken van Putman over Calderon en ook die van Vermeulen over Darwin
latenn zien hoe het tijdschrift werd ingezet als instrument van identiteitspolitiek.
Eenn sprekend ander voorbeeld is de receptie van het werk van Victor Hugo, een
onderwerpp waaraan in Onze Wachter veel aandacht werd besteed. Voor de katholiekenn was literatuur niet alleen een kwestie van esthetica. Ook de moraliteit was
meee in het geding. Schaepman en Nuyens probeerden hun weg te vinden in wat laterr als het grote debat om de moderniteit is gekarakteriseerd. Wat het debat rond811 Zie het Register op het tijdschrift Studiën van het 1ste tot en met het 100ste deel, 85.
822 P.J.F. Vermeulen, ' H e t Darwinisme. Zijne geschiedenis, grondstellingen en bewijsvoering beschouwd
doorr een tegenstander', in: Onze Wachter (1880) 210-260, 358-398; (1881) deel I, 146-198; deel II, 87-128;
(1882)) deel I, 88-143; deel II, 103-164.
833 Tussen 1875 en 1879 verschenen in twintig afleveringen Putmans Studiën over Calderon, later gebundeld
alss J.J. Putman, Studiën over Calderon en zijne geschriften (Utrecht 1880).
844 Over de receptie van de Spaanse klassieke letterkunde in Nederland zie: S. A. Vosters, Spanje in de Nederlandselandse litteratuur (Amsterdam 1955) met name 80-81 en J. Lechner, Weerspiegeling van Spanje. De belangstellingvoorlingvoor Spanje in Nederland 1900-1945 (Amsterdam 1987) 18-19.
855 J.J. Putman, 'Calderon', in: Onze Wachter (1875) deel 2, 312-326.
866 Pierson geciteerd in Vosters, Spanje in de Nederlandse literatuur, 80.
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omm Hugo echter ook leert is dat er binnen katholieke kring verschillend over gedachtt werd. Er waren er, zoals met name Alberdingk Thijm, die artisticiteit steldenn boven moraliteit. Of hij daarmee 'moderner' was dan de andere katholieken,
zoalss hedendaagse wetenschappers als Smulders en Ruiter suggereren is nog maar
dee vraag.87 Het hangt af van hoe 'moderniteit' gedefinieerd wordt.
Schaepmann volgde het poëtische werk van de beroemde Fransman kritisch en
opp de voet. Zo schreef hij bijvoorbeeld over diens Vannée terrible, over Le pape
enn over Quatre-vingt-treize. Hoe belangrijk voor Schaepman de kwestie van de
moraliteitt was blijkt al meteen uit zijn karakterisering van Hugo's werk als 'Titanischee kunst', die echter wel gebaseerd was op "valsche ideeën".88 Zeven jaar later
zouu Victor Hugo de inzet zijn van een venijnige literaire rel waarin Nuyens, Lodewijkk van Deyssel, Schaepman en Alberdingk Thijm de hoofdrol speelden.
Zowell Nuyens als Schaepman waren begonnen als bewonderaars van Thijm.
Zoalss Nuyens zich rond 1850 bij Thijm was komen vervoegen als diens 'schuchtree sijsjen' was ook Schaepman aanvankelijk volledig in de ban van de "Amsterdamschee handelskoopman". 89 In een artikelenreeks voor Onze Wachter, verschenenn in 1876, ging Schaepman uitvoerig op Thijms verdiensten in, onder de sprekendee titel 'Kunst en karakter'. Hij roemde Thijms grote werkzaamheid. "Maar
watt het hoogste is en het eerste diende te worden geprezen is dit, dat geen ander
meerr dan hij tot het zuiveren en veredelen, het verhemelen en tevens vermenschelijkenn van het begrip der poëzie heeft bijgedragen".90 Maar de eerste barsten - veroorzaaktt door onderlinge jaloezie? - waren toen al waarneembaar.91 Ze zouden
naarr buiten komen met het conflict rondom Victor Hugo.
Overr dit conflict is al veel geschreven, maar de onenigheden in het katholieke
kampp kwamen daarbij niet altijd goed uit de verf.92 Aanleiding was een stuk van
877 Ruiter en Smulders karakteriseren Thijm als 'vrijzinnig' en Schaepman en Nuyens als 'rechtzinnig' (lees:
intransigent).. Ruiter & Smulders, Literatuur en moderniteit in Nederland, 87.
888 Zie onder andere E.L.C., 'Titanische kunst', in: Onze Wachter (1874) deel 1,257-280; de "valsche ideeën"
opp 263.
899 Over Schaepmans aanvankelijke bewondering voor Alberdingk Thijm, die later snel zou tanen, zie Michell van der Plas, Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver (Baarn 1995) 350-351, 405, 448-449, 509510. .
900 E.L.C., 'Kunst en karakter', in: Onze Wachter (1876) deel I, 110-122, 242-266, deel II, 113-126. Citaat in
d e e l l ,, 122.
911 Zoals Gerard Brom het formuleerde: "Schaepman groeide geleidelijk van de kunst af, Thijm altijd meer
naarr de kunst toe, waarmee wanverhoudingen tussen beiden gegeven waren." Gerard Brom, Alberdingk
Thijm
(Utrecht/Antwerpenn 1956) 211.
922 Zie bijvoorbeeld, vanuit het perspectief van Thijm, Van der Plas, Vader Thijm, 516-518, 525-537, 540-545
en,, vanuit het perspectief van Lodewijk van Deyssel, Harry G.M. Prick, In de zekerheid van eigen heerlijkheid.heid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890 (Amsterdam 1997) 242-247; 251-259; 278-281; 285-288;
303-315.. Over de opvattingen van Thijm en Nuyens is Janssen het meest uitvoerig: A.E.M. Janssen, 'Thijm en
Nuyens:: over een esthetisch en moreel beproefde vriendschap', in: P.A.M. Geurts e.a. (redactie), J.A. Alberdingkdingk Thijm 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw (Baarn 1992) 233-263, aldaar met name 255-263.
Ruiterr en Smulders behandelen de kwestie rondom H u g o vanuit het perspectief van literatuur en moderniteit
inn Nederland, waarbij zn zich op detailpunten overigens aan enkele feitelijke onnauwkeurigheden schuldig
maken.. Zo beseffen ze niet dat E.L.C, een pseudoniem van Schaepman was. Frans Ruiter & Wilbert Smulders,
LiteratuurLiteratuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 (Amsterdam 1996) 83-91. Meer recent zie het proefschrift
vann Mathijs Sanders, die de polemiek tussen Nuyens en Van Deyssel behandelt in het kader van een brede beschouwingg over katholieke literatuuropvattingen in de periode 1870-1940. Mathijs Sanders, Het spiegelend
venster.venster. Katholieken in de Nederlandse literatuur, 1870-1940 (Nijmegen 2002) 85-96. Meer in het algemeen
overr de Victor Hugo-receptie in Nederland zie: A.G. van Hamel, 'Victor Hugo in Nederland', in; De Gids 66
(1902)) vierde deel, 312-336 en A.G. van Hamel, 'Navolgingen en vertalingen van Victor Hugo in Nederland',
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Nuyenss in Onze Wachter over 'Victor Hugo als dramatisch dichter'.93 Het is een
uitgebreidd stuk van bijna dertig pagina's waarin Nuyens schreef dat hij zich ergerdee aan de bijna heiligenverering die 'dichterkoning' Hugo in Frankrijk ten deel
wass gevallen tijdens de feesten ter ere van diens tachtigste verjaardag. Nuyens had
eroverr gelezen in de Franse dagbladen. De oorzaak van Hugo's populariteit
schreeff hij toe aan de "meest van de moreele wetten afgeweken lieden, [die] over 't
algemeenn genomen, eene sterke voorliefde vertoonen voor al hetgeen wat
schokt."944 Het meest van al zal hem nog geschokt hebben dat ook Thijm zich was
komenn aansluiten bij de huldigers van Hugo, in een gedicht dat deze publiceerde
inn De Amsterdammer van 27 februari 1881: "Soldats, nous saluons, Hugo, votre
étandardd (...) Salut, père de tous, Charlemagne de 1'art." Nuyens schreef aan
Thijmm dat het niet aanging een dichter als Hugo slechts aan de hand van literaire
criteriaa te beoordelen. Nuyens weigerde te erkennen "dat iets wat intrinsique
slechtslecht is, goed kan zijn, om de schoone literaire vorm."95 Zonder moralist te willen
zijn,%% kon Nuyens zich niet neerleggen bij het zuiver esthetische standpunt dat
Thijmm over literatuur dacht te kunnen innemen. Het conflict tussen Thijm en
Nuyenss over moraliteit en estheticisme had al een voorspel gehad in een andere literairee cause célèhre, enige jaren daarvoor: de bekende Tartuffe-kwestie.97 Aanleidingg was toen Thijms voornemen om Molière's Tartuffe te vertalen, een literair
kunstwerkk dat door Nuyens op morele gronden ook al minder aanvaardbaar werd
geacht. .
Maarr terwijl de literaire onenigheid over de Tartuffe-kwestie nog min of meer
binnenskamerss was gebleven, groeide de affaire rondom Victor Hugo uit tot een
regelrechtee literaire rel toen in Thijms Dietsche Warande een fel anti-Nuyens stuk
werdd gepubliceerd onder de titel 'De eer der Fransche meesters'.98 Schrijver was
Lodewijkk van Deyssel, een nieuwe ster aan het firmament van wie niemand ooit
gehoordd had. Zoals later zou blijken ging achter het pseudoniem Van Deyssel Alberdingkk Thijms zestienjarige zoon Karel schuil.
Vann Deyssel citeerde uitgebreid uit Nuyens' opstel. Toch was het niet zozeer
zijnn bedoeling om serieus in te gaan op Nuyens' opvattingen over het voor katholiekenn toch reële probleem van de verhouding tussen moraliteit en estheticisme,
hijj wilde Nuyens slechts in de hoek zetten als iemand die geen begrip had van de
Fransee letterkunde en bijgevolg niet serieus te nemen was. Daarbij treft vooral de
raillerendee en neerbuigende toon. "Waarlijk, wanneer niet de naam Dr. W.J.E

in:: Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (Leiden
1902)) 36 78.
933 W.J.F. Nuyens, 'Victor H u g o als dramatisch dichter', in: Onze -wachter (1881) deel 1, 255-282.
944 Nuyens, 'Victor H u g o als dramatisch dichter', 270.
955 Nuyens aan Thijm, 6 april 1881. O o k geciteerd in Janssen, 'Thijm en Nuyens', 260.
966 "Ik treed volstrekt niet op als moralist: ik acht mij daartoe minder bevoegd. Zonder de redenen te verklarenn zij het mij vergund slechts dit te zeggen: ik erken Bossuet als een zeer groot moralist; maar heb zeer weinigg op met alle lessen, die uit de Tartuffe of Le Misanthrope zijn te putten." Nuyens, 'Victor Hugo als dramatischh dichter', 266.
977 Janssen, 'Thijm en N u y e n s ' , 254-263. Over de Tartuffe-kwestie zie ook: J.J. Soons, 'Tartuffe en de Nederlandschee Katholieken', 'm: Studiën 69 (1937) deel 127, 201-212 en J.j. Soons,'Een legende over Jos. Alberdingk
Thijm',, in: Studiën 73 (1941) deel 135, 304-309.
988 Lod. van Deyssel, 'D e eer der Fransche meesters', in: Dietsche Warande (1881) 478-512.
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NuyensNuyens onder het stuk geplaatst was, en het niet in het tijdschrift Onzen Wachter
wass opgenomen, men zoü meenen dat de man die het schreef geene genoegzame
bekendheidd met de fransche taal bezat om groote schrijvers, die zich van dit idioomm tot uitdrukking hunner ideën bediend hebben, te kunnen begrijpen; veel
minderr te beoordeelen.'"w Na Nuyens op deze wijze totaal te hebben afgebrand,
besloott hij met een vrolijke uitsmijter: "Ik eindig met de hoop uit te spreken, dat
Dr.. WJ.F. Nuyens ons spoedig weer eens vergasten zal op eene zijner, steeds zoo
welgeslaagdee verhandelingen op vaderlandsch-historiesch of sociaal-politiek gebied."100 0
Bijj dit alles was de houding van de hoofdredacteur van de Dietsche Warande een
opmerkelijke.. Alberdingk Thijm had het stuk geplaatst, begeleid door een uitvoerigee inleidende noot van zijn hand waarin hij schreef dat hij de openbare discussie
mett Nuyens niet had gezocht, maar dat hij, nu het stuk van Van Deyssel "met eenigenn aandrang ter plaatsing" hem was toegezonden hij meende dat hij "niet
openlijkk onweersproken [kon] laten wat mij voorkomt zeer berispelijk te zijn".
Mett zoveel woorden schreef hij dat zijn opvattingen over kunst een andere waren
dann die van Nuyens.101
Inn Onze Wachter nam Schaepman het op zich te reageren op Van Deyssels onbeschaamdheid.. Aan Nuyens schreef hij: "Nu de heer Alberdingk Thijm het goed
vindtt een gemaskerde schildknaap op U af te zenden nu zal ik mij de eer gunnen
alss U kampioen op te treden."102 Wat in Schaepmans verdedigingsrede ongenoemd
bleeff was dat ook Schaepman en Nuyens het niet in alle opzichten met elkaar eens
waren.. Zo had Schaepman, meer dan Nuyens, oog voor Hugo's literaire kwaliteiten.. Dit had hij Nuyens al in een brief laten weten vlak na de publicatie van diens
stuk:: "ook stem ik niet in met Uw oordeel over (...) Victor Hugo als dichter "xm
Schaepmann had zeker ook bewondering voor de romantische dichter die Hugo
was,, daarvan had hij al getuigd in verschillende artikelen voor De/Onze Wachter.ter.104104 Meer dan Nuyens wenste Schaepman politieke strekking en dichterlijke
kwaliteitenn van elkaar te onderscheiden.
Maarr in de openbaarheid trad Schaepman op als de ondubbelzinnige kampvechterr voor zijn mederedacteur, met een artikel getiteld 'Het goed recht der katholiekee kritiek'.105 Schaepmans woede gold niet zozeer Lodewijk van Deyssel als wel diens
beschermheerr Alberdingk Thijm, die de kolommen van zijn Dietsche Warande had
999 Van Deyssel, 'D e eer der Fransche meesters', 503.
1000 Van Deyssel, 'De eer der Fransche meesters', 512.
1011 Van Deyssel, 'De eer der Fransche meesters', 478.
1022 Schaepman aan Nuyens, 5 oktober 1881. Nuyens besloot inderdaad om zelf niet te reageren en liet dit
mett zoveel woorden weten aan Alberdingk Thijm in een brief gedateerd 3 oktober 1881. Deze brief wordt geciteerdd in Prick, In de zekerheid van eigen heerlijkheid, 278-279. Overigens publiceerde Nuyens nog wel een
artikell over Victor Hugo: 'De dichtervorst van het radicalisme', in: Onze Wachter (1881) deel II, 1 -26, waarop
Vann Deyssel in de Dietsche Warande wederom zou reageren.
1033 Schaepman aan Nuyens, 4 augustus 1881.
1044 Over Schaepmans bewondering voor Hugo zie bijvoorbeeld: E.L.C., 'Victor Hugo. L'année terrible par
Victorr H u g o ' , in: De Wachter (1872) deel II, 54-68 en E.L.C., 'Titanische kunst. Victor Hugo, Quatrevingttreize',, in: Onze Wachter (1874) deel I, 257-280. Kritischer was Schaepman in: E.L.C., 'Een zware droom. Victorr Hugo. Le Pape', in: Onze Wachter (1878) deel I, 328-342. Vergelijk Jul. Persyn, Dr. Schaepman (Utrecht/
Amsterdam/Antwerpen)) deel II, 399-403.
1055 H.J.A.M. Schaepman, ' H e t goed recht der Katholieke Kritiek', in: Onze Wachter (1882) deel 1, 20-64.
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opengesteldd voor de afstraffing van Nuyens. Aan Nuyens schreef hij: "Prettig zullenn zij 't niet vinden en prettig vind ik het allerminst. Maar de hr. Alb. Thijm is er
blijkbaarr op uit om ter wille zijner alleenheerschappij alle andere katholieken die
ietss durven schrijven zonder aan zijn koord te loopen, vooral bij het protest, publiekk als lomperts of weetnieten verdacht te maken. (...) nu hij de lafheid heeft zelfs
aann zijn familie te willen wijs maken dat v Deyssel een vreemde is en nu hij in 't land
rondkraait:: ik ben de éenige katholiek die iets weet, - nu is het uit."106 Thijms arrogantiee riep weerstand op in het eigen katholieke kamp. Het meest opmerkelijke was
datt de verschillen van inzicht in het openbaar werden uitgevochten, in katholieke
tijdschriften,, op een lang niet altijd aangename toon.107 De toegenomen differentiatiee van katholieke tijdschriften maakte een openbaar debat in katholieke kring mogelijk,, waarbij de katholieken de gelederen niet altijd gesloten hielden.

Literatuurr en goede smaak: de theepraatjes van Martinus van Oudijk
Dee kwestie van de moderniteit speelde ook op een ander terrein een belangrijke
rol:: waar het ging om literatuur en goede smaak. In hun bekende handboek plaatsenn Ruiter en Smulders het binnen de bredere context van de opkomst van een
modernee 'massa' cultuur.108 Gezegd moet worden, dat in de grote culturele tijdschriftenn toch vooral een elitair kunstbegrip gehanteerd werd. Het waren inderdaadd de clubbladen van een deftige herensociëteit. De eerste barsten die zouden
leidenn tot een democratisering van dit kunstbegrip, waren in de jaren zeventig
echterr al waarneembaar. De opkomst van populaire geïllustreerde tijdschriften,
zoalss bijvoorbeeld de Katholieke Illustratie, was er een voorbeeld van. Het was
ookk - binnen katholieke kring en daarbuiten - een strijd om gezag en lezers.
Binnenn de redactie van Onze Wachter was Schaepman duidelijk de man met een
esthetischh verfijnde smaak die het serieuze karakter van het tijdschrift wilde bewaken.. Dit kwam treffend naar voren in een conflict met Nuyens rondom een
nieuwe,, meer populair geschreven serie over literatuur: de 'theepraatjes van doctorr Martinus van Oudijk', een alter ego van Nuyens zelf.
Nuyenss zocht naar een formule waarin hij op meer lichtvoetige en zelfs satirischee wijze in kon gaan op actuele kwesties. De oplossing die hij daarvoor vond
warenn de zogenaamde 'theepraatjes', die vanaf 1874 in Onze Wachter gepubliceerdd werden. De schrijver van deze stukjes was dr Martinus van Oudijk die,
evenalss Nuyens, arts ten plattelande was. Het gemeenzame zat hem in de vorm:
Nuyenss laat zijn alter ego Van Oudijk gezellig kouten met zijn dorpsgenoten die
bijj hem op spreekuur komen of bij wie hijzelf op theevisite gaat. In het eerste
'theepraatje'' gaat het bijvoorbeeld 'Over de emancipatie der vrouw' waarin Nuyenss gezellig met de dames Van Beek en Van Wijk babbelt over een zojuist ver1066 Schaepman aan Nuyens, 11 juni 1882.
1077 Met Schaepmans 'afrekening' was d e discussie overigens nog niet afgelopen. Van Deyssel zou nog in
boekvormm Een wederwoord voor Dr H.J.A.M. Schaepman uitgeven, waarop Schaepman op zijn beurt weer in
OnzeOnze Wachter zou reageren. Zie Prick, In de zekerheid van eigen heerlijkheid, 308-312.
1088 Ruiter & Smulders, Literatuur en moderniteit in Nederland, 16-25.
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schenenn boek van Mej. Mina Kruseman.
Nuyenss kon zich in deze stukken als literair criticus manifesteren. Tegelijkertijd
dachtt hij misschien dat hij met zijn theepraatjes tegemoet kwam aan een wens van
Schaepmann om kortere en meer actuele stukken van zijn hand. Als dat zo is, dan
heeftt hij de reactie van Schaepman verkeerd ingeschat. Schaepman kon er de lol niet
vann inzien en vond de stukken zelfs flauw. Hij liet dit de "Weledel zeergeleerde heer
Dr.. Martinus van Oudijk" enigszins omfloerst weten: "Waarde Doctor, twee zulkee theepraatjes in het jaar zijn genoeg. De vorm houdt spoedig op boeiend te zijn.
Ookk zouden teveel van deze dingen ons te populair maken. D.w.z. wij zouden niet
meerr de eersten en de besten zijn en ons richten tot de eersten en besten."109 Niet te
lang,, niet te veel en niet te populair was Schaepmans devies. Na 1874 zouden nog
maarr vier 'theepraatjes' volgen: over kwakzalverij, over politieke karikaturen en,
lastt but not least, twee bijdragen over de populaire satirische schrijver Jan Holland,
eenn persoonlijke vriend van Nuyens." 0 Satiricus Jan Holland schreef over de naar
zijnn mening modieuze uitwassen van zijn tijd: de vrouwenemancipatie, het darwinisme,, de moderne theologie. In zijn novelle Nette menschen^ door Martinus van
Oudijkk besproken in jaargang 1879, geselde Holland de moderne predikanten, zeer
tott Nuyens' genoegen. En in tegenstelling tot Multatuli deed Holland dit op beschaafdee toon, reden hem 'Een Multatuli met wit glacé handschoenen' te noemen." 1
Zo'nn Multatuli wilde Nuyens ook wel zijn in zijn theepraatjes.
Schaepmann vond zowel de theepraatjes als de boeken van Jan Holland niet van
literairee smaak getuigen. Schaepman nam geen blad voor de mond. "Laten wij de
dingenn door U genoemd eens beschouwen. Uw theepraatje? Welnu, Gij die een
mann van smaak zijt, vindt Gij dat mooi? Ik houd het, ronduit, voor Ie genre ennuyeux.yeux. En zoo houdt het 9/10 van onze lezers. Ik zal U menig exemplaar laten zien
waarr niet meer dan drie bladen opengesneden zijn."112 En over Holland schrijft hij,
naa een enthousiaste brief van Nuyens: "geestig zeer, maar vies."113 Een paar jaar laterr adviseerde hij Nuyens om Hollands boek Koningsdroom maar liever niet te
bespreken.. "Hoe geestig het zij, daar is te veel grilheid in. (...) Een boek dat aldus
doorr ons besproken wordt, vindt meer lezers dan noodig is."" 4
Inn de inleiding bij zijn bundel Menseben en boeken constateerde Schaepman dat
hett bij Nuyens ontbrak aan de "toon van hoogheid en voornaamheid"" 5 In brievenn aan Nuyens wees Schaepman meermalen op diens gebrek aan stijlgevoel."6
OnzeOnze Wachter moest de uitstraling hebben van een serieus tijdschrift.
1099 Ongedateerde brief van H.J.A.M. Schaepman aan doctor Martinus van Oudijk, geschreven tussen circa
100 november 1873 en 1 februari 1874.
1100 Zie hiervoor het eerste hoofdstuk.
1111 Dr. Martinus van Oudijk, 'Een Multatuli met wit glacé handschoenen', in: Onze Wachter (1879) deel II,
73-90. .
1122 Schaepman aan Nuyens, 5 januari 1875.
1133 Schaepman aan Nuyens, 30 juli 1878.
1144 Schaepman aan Nuyens, 1 mei 1880.
1155 "Men kan zien, dat deze boeken door iemand geschreven zijn, die onder de zweep van het leven al rennendee schrijven moest." H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken. Verspreide opstellen Eerste reeks
(Utrechtt 1893) xii.
1166 Zie bijvoorbeeld Schaepman aan Nuyens, 30 januari 1871 en Schaepman aan Nuyens, 30 maart 1882: "Ik
bidd U, leg bij dit laatste deel eens wat toe op stijl. Gij wordt weergaloos genegligeerd en Gij repeteert U zonderr ophouden."
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Eenn katholieke visie op de geschiedenis

Naastt de literatuur was de andere grote maatschappelijke kwestie waarover in
De/'OnzeDe/'Onze Wachter werd bericht de geschiedenis. Zoals Schaepman de toon aang
opp het terrein van de literatuur was het Nuyens die zich op het terrein van de geschiedeniss manifesteerde. In De/Onze Wachter had Nuyens nauwelijks concurrentiee te duchten. Vrijwel alle historische artikelen in De/Onze Wachter waren
vann zijn hand. Eén van de weinige uitzonderingen was de hierboven al even genoemdee gemeentearchivaris van 's-Hertogenbosch Jan Hezenmans (1833-1909),
diee met name over Brabants regionaal-historische onderwerpen schreef.117
Vann de in totaal 2203 pagina's die Nuyens in De/Onze Wachter schreef gingen
err 1804 (82 %) over geschiedenis, verspreid over 42 artikelen. Daarbinnen ging het
leeuwendeell over Nederlandse geschiedenis: maar liefst 1161 pagina's oftewel 29
artikelenn (iets meer dan 50 % van het totaal). Nuyens markeerde zijn katholieke
visiee op de geschiedenis met name in enkele uitvoerige boekbesprekingen van
werkenn van de belangrijkste historici van zijn tijd. Ook schreef Nuyens een aantall oorspronkelijke opstellen, waarvan zijn studie 'De emancipatie der katholiekenn in Nederland op het einde der achttiende eeuw', die in 1880 verscheen en 112
pagina'ss telde, de belangrijkste genoemd mag worden.118 Tenslotte kwam het wel
voorr dat hij stukken uit later te publiceren boeken als een voorpublicatie in het
tijdschriftt liet afdrukken. Zoals bijvoorbeeld 'De predikanten-bemoeiingen in de
XVIIee eeuw', in 1878, een enigszins gewijzigd fragment uit zijn Algemeene Geschiedenisschiedenis des Nederlandschen Volks.™ Nuyens schreef uiteraard veel over
zestiendee en zeventiende eeuw maar ook de achttiende eeuw en zijn eigen tijd
kwamenn aan bod, zeker toen hij aan zijn boek werkte over de geschiedenis van de
negentiendee eeuw. Een voorbeeld is zijn belangrijke overzichtsartikel over de geschiedeniss van zijn eigen tijd, 'Van 1848 tot 1878', dat in de jaargang 1879 verscheen.120 0
Dee manier waarop Nuyens zijn standpunten over de vaderlandse geschiedenis
markeerdee door middel van enkele kritische besprekingen van werken van collega-historici,, is vergelijkbaar met de wijze waarop ook Fruin dat deed in zijn besprekingenn voor De Gids. Voor Fruin hadden zijn recensies een duidelijke functie
inn de opbouw van een nieuw nationaal geschiedbeeld, zijn bespreking van Nuyens'' Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten is er een duidelijk voorbeeld
van.1211 Ook Nuyens gebruikte zijn boekbesprekingen om zijn eigen positie in het
nationalee debat over de Nederlandse geschiedenis te markeren, een debat dat in
diezelfdee tijd ook werd uitgevochten rondom de viering van de historische gedenkdagen.. In De/Onze Wachter verschenen van Nuyens' hand vijftien (soms
1177 Over hem zie: H. Hezemans, De gebroeders Hezenmans (z.p z.j.) 5-36.
1188 W.J.F. Nuyens, 'De emancipatie der katholieken in Nederland op het einde der achttiende eeuw', in:
OnzeOnze Wachter (1880) 95-142, 173-209,261-290.
1199 W.J.F. Nuyens, 'De Predikanten-bemoeiingen in de XVIIde eeuw', in: Onze Wachter (1878) deel 1, 1236. .
1200 WJ.F. Nuyens, 'Van 1840 tot 1878', in: Onze Wachter (1879) deel 1, 278-313.
1211 Over Fruins opstellen in De Gids over de Nederlandse geschiedenis zie Aerts, De letterheren, 261-267
enn 390-396.
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zeerr uitgebreide) besprekingen van recent verschenen boeken van bekende historicii als Groen van Prinsterer, P.L. Muller, Motley en Hofdijk. Nuyens' eerste besprekingg van enige omvang, het stuk telde 31 pagina's, betrof een appreciërend artikell over Holzwarths Der Abfall der Niederlande. Het verscheen in 1872.122 Holzwarthh was een geschiedschrijver naar Nuyens' hart, die net zoals Nuyens zelf het
'valse'' geschiedbeeld van Motley had aangevallen. Nuyens maakte een vergelijkingg met zijn eigen boek, waarbij hij constateerde dat de geschiedbeschouwing
overeenkwamm maar dat Holzwarth meer inging op de algemeen Europese toestanden,, waar hij (Nuyens) de Nederlandse situatie centraal stelde.123 Een gevoelig
punt,, waarover hij bijvoorbeeld zelf door Fruin was aangevallen, lichtte hij er speciaall uit: het oordeel over Willem van Oranje. Deze kwam er ook bij Holzwarth
niett best van af.124 Nuyens' conclusie was duidelijk: "Wij behoeven niet te zeggen
datt wij Holzwarths fraai en degelijk werk ter lezing aanbevelen."
Dee drie meest omvangrijke besprekingen die Nuyens in De/Onze Wachter over
dee Nederlandse geschiedenis publiceerde betroffen De Staat der Vereenigde
NederlandenNederlanden in de jaren zijner wording 1572-1594 van P.L. Muller, Maurice et
BarneveltBarnevelt van Groen van Prinsterer en Johannes Wtenbogaert en zijn tijd van
H.C.. Rogge. De stukken verschenen allen in meerdere afleveringen en bedroegen
respectievelijkk 64, 96 en 114 pagina's.125 Opmerkelijk is dat hij alle drie de boeken
(enn overigens ook Holzwarths hierboven al genoemde Der Abfall der Niederlande)de) waardeert langs de meetlat van hun al dan niet kritische oordeel over Motley.
Hijj toont zich teleurgesteld in Groen van Prinsterer. Hij had verwacht dat Groen
"denn handschoen zou opgrijpen tegen Motley! - twee helden, die vroeger denzelfdenn vijand bestreden, thans tegen elkander in het strijdperk!"126 Maar helaas.
Hett was Nuyens' eigen preoccupatie waaruit hij ook zijn eigen boek had geschrevenn en waarlangs hij alle boeken die hij over het onderwerp recenseerde wenste te
beoordelen.. In Mullers De Staat der Vereenigde Nederlanden herkende Nuyens
dee voorzichtig kritische Leidse school, waarvoor hij veel waardering had.127 Interessantt is, dat hij de in het boek op objectieve wijze opgedolven feiten gebruikte
alss ammunitie voor zijn eigen geschiedbeschouwing. Naar aanleiding van Mullers
boekk schreef hij te willen aantonen dat de volksopstand van 1572 revolutionair
wass geweest, dat deze omwenteling een calvinistisch karakter had en dat de opstandd pas met het verzet tegen de buitensporige maatregelen van Filips en Alva
waarlijkk 'nationaal' werd (inclusief de katholieken dus).128 Muller werd dus ge1222 WJ.F. Nuyens, 'Een Duitsch geschiedschrijver. Over een belangrijk tijdvak der nederlandsche historie',
in:: De Wachter (1872) deel I, 25-56.
1233 Nuyens, 'Een Duitsch geschiedschrijver', 31.
1244 Nuyens, 'Een Duitsch geschiedschrijver', 32-33.
1255 W.J.F. Nuyens, 'Opmerkingen en aanmerkingen naar aanleiding van een nieuw boek van een Nederlandsenn geschiedschrijver', in: De Wachter (1873) deel II, 1-19, 113-132, 226-263; W.J.F. Nuyens, 'Maurice et
Barnevelt',, in: Onze Wachter (1875) deel II, 159-192, 241-267, 273-311; W.J.F. Nuyens, 'Johannes Wtenbogaert',, in: Onze Wachter (1875) deel I, 298-328, 364-389, (1876) deel II, 309-340, 371-401. N u y e n s ' boekbesprekingg over Rogge kwam in een eerder hoofdstuk al ter sprake.
1266 Nuyens, 'Maurice et Barnevelt', 159.
1277 WJ.F. Nuyens, 'Opmerkingen en aanmerkingen naar aanleiding van een nieuw boek van een Nederlandsenn geschiedschrijver', 4-5.
1288 WJ.F. Nuyens, 'Opmerkingen en aanmerkingen naar aanleiding van een nieuw boek van een Nederlandsenn geschiedschrijver', 7.
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bruiktt ter rechtvaardiging van het eigen katholieke standpunt.
Vann al de behandelde boeken vormde Groen van Prinsterers Maurice et Barneveltvelt het pièce de resistance, immers geschreven door een historicus uit het andere
kampp die door Nuyens serieus werd genomen. Ook dit artikel was weer geen regulieree boekbespreking. Nuyens noemde zijn stuk een "zelfverdediging" tegen
Groenss aanval op de ultramontaanse geschiedbeschouwing. Groen van Prinsterer
hadd in zijn boek een heel hoofdstuk gewijd aan de 'Ultramontaansche historiebeschouwing'.. Het was een rechtstreeks vervolg van de Heiligerlee-polemiek. Nuyenss voelde zich, naar eigen zeggen, verplicht om de handschoen op te nemen.129
Hijj ging uitvoerig in op de grondslagen van Groens historiebeschouwing, die hij
karakteriseerdee als "wij zijn ontsproten uit Calvijn. En Nederland is geworden
watt het is door het Calvinisme". Vervolgens behandelde hij Groens opvattingen
overr Motley en hemzelf. Het derde deel van de recensie, tenslotte, ging over de
vraagg hoe Maurits' gedrag ten aanzien van Oldenbarnevelt te waarderen. Geheel
zoalss toen te doen gebruikelijk, ging de recensie minder over het boek zelf alswel
overr hoe de Nederlandse geschiedenis gewaardeerd moest worden, met daarbij
grotee aandacht voor de verschillende levensbeschouwelijke richtingen in het
historischh debat. Door zich af te zetten tegen de geschiedbeschouwing van Groen
enn van Motley construeerde Nuyens zijn eigen, katholieke opvatting.
Opmerkelijkk ondertussen is dat over één van de meest belangrijke identiteitspolitiekee kwesties van die tijd niet gepubliceerd werd: de historische gedenkdagen.
Ditt had een duidelijke oorzaak: de redacteuren konden het niet eens worden over
eenn gezamenlijk standpunt. Terwijl over de meningsverschillen tussen Thijm en
Nuyenss al een en ander is gepubliceerd, bleef tot nu toe de onenigheid tussen
Schaepmann en Nuyens over deze kwestie volledig op de achtergrond.130 Nuyens
hadd over de gedenkdagen een uitgesproken opvatting, een opvatting die hij graag
ookk in Onze Wachter had willen uitdragen. Hij stuitte op een veto van Schaepman,, die het met Nuyens' conciliante opvattingen niet eens bleek te zijn.
Behalvee over de vaderlandse geschiedenis schreef Nuyens ook wel over andere
landen,, stukken waaruit niet minder zijn katholieke visie bleek. Zijn grootste belangstellingg gold wel de Franse Revolutie. In totaal schreef hij bijna 500 pagina's
overr de Franse geschiedenis. Na zijn 'Studiën over de Fransche omwenteling van
1789'' in de eerste jaargang, publiceerde hij bijvoorbeeld over Madame Roland en
overr de hertogin D'Ayen, die hij als twee tegenpolen presenteerde: de geëmancipeerdee tegenover de christenvrouw tijdens de Revolutie.131 Nuyens is, naast
Groen,, één van de weinige Nederlandse historici van zijn generatie die zich serieusrieus met de Franse Revolutie heeft beziggehouden. Gezien zijn katholieke
achtergrondd mag dit opmerkelijk heten. In katholieke kring werd niet anders dan

1299 Nuyens, 'Maurice et Barnevelt', 165.
1300 Zie bijvoorbeeld Michel van der Plas, Vader Tbijm. Biografie van een koopman-schrijver (Baarn 1995)
411-418.. Over de viering van Den Briel laat Görris Schaepman in deze kwestie volledig ongenoemd. G.C.W.
Görris,, Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd (Nijmegen 1908) 181-184.
1311 Over N u y e n s en de Franse Revolutie zie P.B.M. Blaas, 'Nederland en de Franse revolutie. Een curieuze
lacunee in de historiografie?', in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 104
(1989)) 554-578, m.n. 569-572.

99 'Stel wachters bij de bronnen'

323 3

alleenn met grote afkeer gesproken over de Franse Revolutie.132 Natuurlijk kon ook
Nuyenss niet positief over de revolutie oordelen, maar in zijn jeugdjaren was hij er
well door gefascineerd geweest. Zelf schreef hij dit toe aan de kleurrijke verhalen
diee hij op twaalfjarige leeftijd van een tachtigjarige grijsaard had gehoord die de
bestormingg van de Bastille nog had meegemaakt. Aan het eind van de jaren veertigg zou hij Lamartine's Histoire des Girondins in één dag en twee nachten uitlezen:
hett "benevelde" zijn brein en bracht hem in "eene soort van verrukking".133 Hoe
anderss hij over de zaken was gaan denken134 bleek twintig jaar later toen hij bij het
herlezenn van Lamartine alleen nog de "valsch-dichterlijke voorstelling" en het
"idealiseerenn van de grootste booswichten" zag. Maar de fascinatie voor de grote
revolutiee bleef.
Dezee fascinatie bleef in katholieke kring niet onopgemerkt en werd door velen
mett wantrouwen bezien. Schaepman dacht dat dit mogelijk de oorzaak was waaromm Nuyens niet genoemd werd in een beoordelingsartikel in De Tijd over De
Wachter.Wachter. Aan Nuyens schreef hij hierover: "ik heb U alleen om Uw artikelen over
dee fransche Revolutie en eenige opiniën, die vrij zijn, toch weer van den blaam van
liberalismee moeten zuiveren."135 In eigen kring werden Nuyens' 'Studiën over de
Franschee omwenteling', volgens Görris "misschien het diepgaandste en scherpzinnigstee van zijn geschiedkundige opstellen",136 bepaald niet op waarde geschat.
Ookk niet door Schaepman, die beducht was voor de liberale standpunten van zijn
mederedacteur,, liberale denkbeelden die niet te veel in De/Onze Wachter mochtenn doorklinken. Politieke stellingnamen bleven in De/Onze Wachter, vanwege
dee uiteenlopende standpunten van de redacteuren, een teer punt. Aan het eind van
dee jaren zeventig vond Schaepman het daarom maar beter dat hijzelf, en niet Nuyens,, het laatste boek van de in Nederland veel besproken137 Hippolyte Taine zou
bespreken.. Tot twee keer toe schreef hij dit aan Nuyens: "nu Gij al zo dikwijls uw
opiniee over de Fransche Revolutie gezegd heb, meen ik dat het juist geen onaangenamee variatie zou zijn er eens iets anders over te laten hooren"l3ii (...) "Dat is
voorr onze lezers beter. Gij hebt al zooveel over de Fransche Revolutie geschreven,
datt nu wel eens een ander kan."139 Toch was het Nuyens die in één van de laatste
afleveringenn van 1879 inging op het werk van Taine, waarvoor hij veel bewonderingg toonde: "Er ligt in die beschouwingen van Taine zooveel waarheid; er is zooveell in te vinden, wat ook in onze dagen even behartigingswaardig blijft".140 Begrijpelijkk dus dat Schaepman Nuyens' stuk over Taine met enige vrees tegemoet
zag.. Gelukkig gebruikte Nuyens Taine voor een nobel doel, namelijk het aan de
1322 Thijm trok bijvoorbeeld fel van leer tegen de dwalingen van de revolutie. Blaas, 'Nederland en de Fransee revolutie', 569.
1333 W.J.F. Nuyens, 'Studiën over de Fransche omwenteling van 1789', in: De Wachter 1 (J871) deel 1, 8-9.
1344 Blaas noemt in dit verband N u y e n s ' 'Studiën' het "verslag van een bekering". Blaas, 'Nederland en de
Fransee revolutie', 570.
1355 Schaepman aan Nuyens, 1 april 1871.
1366 Görris, Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd, 172.
1377 Blaas, 'Nederland en de Franse revolutie', 573.
1388 Schaepman aan Nuyens, 30 juli 1878.
1399 Schaepman aan Nuyens, 21 februari 1880.
1400 W.J.F. Nuvens, ' H . Taine's oordeel over de berooving der Fransche geestelijkheid in 1789', in: De Wachterter (1879) deel II, 279-305, aldaar 281.
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kaakk stellen van de "berooving der Fransche geestelijkheid in 1789". Volgens
Nuyenss had Taine die beroving als onwettig veroordeeld, geen wonder dat Taine
"hoee zeer een man des ongeloofs, sinds het verschijnen van zijn laatste boek in ongenadee is geraakt, bij hen wier liberaliteit eigenlijk despotisme en spoliatie is".
Nuyenss gebruikte Taine dus voor een aanval op de liberalen! Om elk misverstand
tee voorkomen schreef Nuyens in een inleidende opmerking dat hij "volstrekt geen
geestverwantt van den thans beroemden Franschen schrijver, Henri [sic] Taine"
wass en dat er "eene onoverkoomlijke klove tusschen zijne philosophic en die van
eenn geloovig katholiek" gaapte.

Actuelee politiek
Toenn zij hun tijdschrift startten namen de redacteuren zich voor om ook aan de
actuelee politiek veel aandacht te besteden. Schaepman en Nuyens deden er alles
aann dergelijke stukken te werven. Eind 1870 schreef Schaepman bijvoorbeeld aan
Nuyens:: "Kunt Gij nu soms nog een pagina zes-acht flink en kordaat over
binnenlandschee politiek leveren. Dat zou eminent zijn, indien Haffmans of Heijdenrijckk die schreef! Ik kan het ook wel aan des Amorie vd Hoeven vragen. Anderss is er dunkt mij teveel Litteratuur in."141 Schaepman en Nuyens dachten aan
maandelijksee overzichten van actuele politieke kwesties, zoals die bijvoorbeeld in
dee kamer speelden. Het ging dus niet zozeer om prikkelende politieke stellingnamenn en/of polemische stukken maar om journalistiek getinte overzichtsartikelen
overr kwesties van de dag. Deze overzichten zouden, in de lievehngswoorden van
Schaepman,, "ferm", "flink" en "kordaat" moeten zijn. Als mogelijke auteurs
werdd gedacht aan katholieke kamerleden als Haffmans en Heijdenrijck, maar deze
mensenn werden gewogen en te licht bevonden. De Limburger Haffmans bleek bijvoorbeeldd "te mager en niet sérieux genoeg."142 En Heijdenrijck was een "zaniker"
wienss "ijdelheid" in zijn "nederigheid" lag.143 Bleef over hun beider vriend en toekomstigg kamerlid Herman Agatho des Amorie van der Hoeven. Maar die gaf niet
thuis. .
Ongeveerr te zelfder tijd openbaarden zich de eerste tekenen van politieke onenigheidd tussen Schaepman en Nuyens: de ultramontaan stond hier tegenover de liberaal-katholiek.. Zowel Schaepman als Nuyens wilden De Wachter gebruiken als
vehikell om invloed uit te oefenen. Het enige probleem was dat ze het politiek zo
vaakk oneens waren. Toen Schaepman inzag dat hij en Nuyens niet op één lijn zaten,, moet hij het besluit hebben genomen de politiek maar helemaal uit De Wachterter te weren. Hij verzon daarvoor een gelegenheidsargument. Hij schreef Nuyens
datt een maandblad ongeschikt was om het actuele politieke debat te volgen. Terwijll hij een paar jaar daarvoor nog het tegendeel had beweerd! De dagbladpers
wass daarvoor veel beter geoutilleerd. "Met de Wachter hebben wij een katholiek

1411 Schaepman aan Nuyens, 6 december 1870.
1422 Schaepman aan Nuyens, 7 juni 1872.
1433 Schaepman aan Nuyens, 16 augustus 1872.
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tijdschriftt willen in 't leven roepen. Wilt Gij onzen kracht zoeken in politieken invloed,, ik voor mij minder. Dat geeft personeelen strijd en een strijd, die au jour Ie
jourr moet gevolgd worden."' 44 Schaepman gebruikte het als reden om een stuk van
Nuyenss over Thorbecke te weigeren. Dit was "au fond meer dagblad-artikel".145
Enn dat soort politieke stukken konden beiden toch kwijt in respectievelijk De Tijd
enn de De Nieuwe Noord-Hollander, bladen waarin ze regelmatig publiceerden en
eenn stevige vinger in de pap hadden?
Schaepmanss argument van het risico van "personeelen strijd" was niet denkbeeldig.. De briefwisseling tussen Schaepman en Nuyens wordt gekenmerkt door een
onafgebrokenn gekrakeel over politiek, waarbij soms harde woorden vielen. Zo maaktee Nuyens Schaepman uit voor "kettermeester", "drijver", "kleingeestig", "clericaal"" en " inquisiteur".146 Maar ook Schaepman was niet voor de poes en schreef Nuyenss ondermeer: "uw artikelen zijn mij ungeniessbar1*7 en "Gij zijt een zeloot van 't
geenn Gij moderatisme noemt".148 Schaepman liet zich niet imponeren door de senioriteitt van Nuyens. Hij kon deze soms scherp aanpakken als hij vond dat Nuyens
weerr eens te ver ging. Met een zekere voldoening schreef hij eens "Ziezoo! Nu hebt
Gijj eens eenige kattenklauwtjes gevoeld."149 Dat Schaepman weleens te ver ging, zou
hijj later na Nuyens' dood ook in het openbaar volmondig erkennen.150
Schaepmann vergeleek de onderlinge samenwerking met een huwelijk waarin crisess onvermijdelijk zijn: "Maar enfin, wij zijn getrouwd en lastig als Gij zijt, for
betterr or for worse heb ik u genomen en ik zal u maar houden."151 Een half jaar laterr schreef hij berustend: "Wij hebben den geheelen winter als kat en hond geleefd;
ikk verlang naar wat rust. Laat de Maartsche buien over zijn. (...) Zo zullen wij dan
tott rust komen en onze tweeden [onleesbaar] beginnen. Deze crisis in ons huwelijkslevenn is nu daar, wij zijn 1'age critique over en gaan nu kalmpjes leven."152
Schaepmann nam zich voor het thema politiek voortaan te laten rusten. Al in 1875
schreeff hij Nuyens: "Ik heb mij vast voorgenomen niet meer U over politiek te
schrijvenn of te spreeken. Dat verbittert en leidt tot niets. Wij zijn beide zeer geloovigee aanhangers der persoonlijke onfeilbaarheid en dat maakt dergelijke
twistenn moeielijk."153
Inn de praktijk betekende dit dat geen van beiden meer over politiek mocht
schrijven,, althans niet in Onze Wachter. Schaepman liet dat meermalen aan Nuyenss weten.154 Controversiële onderwerpen, en dat waren er nogal wat, bleven daar1444 Schaepman aan Nuyens, 28 juni 1871.
1455 Schaepman aan Nuyens, 30 januari 1871.
1466 Voor de geciteerde woorden zie respectievelijk brieven van Schaepman aan Nuyens, ongedateerd, circa
1871;; 26 maart 1872; 22 mei 1872; 17 oktober 1877; 31 maart 1878.
1477 Schaepman aan Nuyens, 5 mei 1877.
1488 Schaepman aan Nuyens, 8 april 1878.
1499 Schaepman aan Nuyens, 15 mei 1878.
1500 "Wij hebben dikwijls gekibbeld en met groote onstuimigheid, met de openhartigheid van den
krachtigstenn ernst. Ik moet erkennen, dat ik mij tegenover den oudere zelfs wel eens wat vermetel toonde."
Schaepman,, Menseben en boeken, eerste reeks, ix.
1511 Schaepman aan Nuyens, 13 oktober 1877.
1522 Schaepman aan Nuyens, 31 maart 1878.
1533 Schaepman aan Nuyens, 12 oktober 1875.
1544 Zie bijvoorbeeld Schaepman aan Nuyens, 5 mei 1877: "Ik verzoek U, maar dan dringend, in O.W. niet te
gaann politiseeren of polemiseeren."
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omm buiten de kolommen van Onze Wachter. Schaepman gebruikte chantage om
hemm onwelvallige opinies uit Onze Wachter te weren. Hij kon Nuyens niet verbiedenn over bepaalde onderwerpen te schrijven, die vrijheid hadden de redacteurenn elkaar gegund, maar dan claimde hij wèl voor zichzelf het recht om in hetzelfdee nummer nog tegen Nuyens' opinies in te gaan. Hij zette Nuyens het mes op de
keel:: "Of beide zwijgen, of ik ook aan 't woord."155 Beide wisten dat twee tegengesteldee meningen in dezelfde aflevering de doodsteek voor Onze Wachter zou
betekenen. .

Einde e

Eindd jaren zeventig vreesde Nuyens dat Schaepman aankoerste op de dood van
hett blad. Wéér moest Schaepman bezwerende woorden spreken, waarbij hij wederomm een vergelijking met de huwelijkse staat maakte. "Zijt Gij een jaloersch of
achterdochtigg echtgenoot? Vraagt Gij Uw vrouw ook zooveel verzekeringen van
trouww als van mij?"156 En weer zette hij Nuyens het mes op de keel. "Indien Gij
niett meer wilt doorgaan, ga ik alleen. Ik houd niet van recriminatiën, maar toen
Gijj mij met Uw achterdocht over 't opofferen en dood laten gaan van Onze Wachterr vervolgdet, heb ik O.W. in 't leven helpen houden, hoewel wij dood zouden
zijnn gegaan met eere op dat oogenblik. Ik ga nu alleen door, al zal ik het voor niets
doenn of alleen. Gij kunt nu kiezen of deelen."157
Beginn 1883 was het ineens voorbij. "Ik zie geen kans dit werk in leven te houden"" schreef Schaepman aan Nuyens.158 Enige tijd later zou het tot een fusie komenn met De Katholiek. Tegenover de lezers gebruikte de redactie het argument
vann de krachtenbundeling.159 Bij een eerdere crisis, vijf jaar daarvóór toen Onze
WachterWachter slechts met één deel verscheen, werd de verklaring gezocht in een tekor
aann kopij.160 In brieven aan Nuyens had Schaepman daar ook al over geklaagd.161
Dee redactie moest teveel de kar alléén trekken.
InIn werkelijkheid was er echter een veel dwingender motief: de dramatische
teruggangg van het aantal abonnees, met grote financiële consequenties. Schaepmann formuleerde het als volgt: "Ik word wijs en wil geld verdienen en vraag: 'wie
betaalt?'' Veel vorder ik niet, maar genoeg."162 Van Rossum had hem al in 1882
voorgerekendd dat hij ƒ350 moest toeleggen op Onze Wachter. "Hij kan en wil dus
niett doorgaan, tenzij wij verminderen. Wij hebben slechts 503 abonnés."163
1555 Schaepman aan Nuyens, 9 december 1874.
1566 Schaepman aan Nuyens, 26 januari 1880. Zie ook zijn brieven van 8 april 1878 en 10 februari 1882.
1577 Schaepman aan Nuyens, 10 februari 1882.
1588 Schaepman aan Nuyens, 21 januari 1883.
1599 'Aan onze lezers', in: Onze Wachter (1885) 377-378.
1600 'Aan onze lezers', in: Onze Wachter (1880) 399-400.
1611 Zie ook Görris, die het als de hoofdreden noemt voor de ondergang van het blad, Dr. W.J.F. Nuyens beschouwdschouwd in het licht van zijn tijd, 177-178. O p 26 april 1878 schreef Schaepman aan Nuyens: "Ik ben van plan
eenn ietwat dringende oproeping aan de luierende schrijvers onder ons te richten." En op 21 februari 1880: "bij
gebrekk aan medewerking zullen [we] moeten doodgaan."
1622 Schaepman aan Nuyens, 21 janauri 1883.
1633 Schaepman aan Nuyens, 17 januari 1882.
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Schaepmann en Nuyens hadden zich aanvankelijk inschikkelijk getoond en genoegenn genomen met een lagere vergoeding. Maar nu was de maat vol. Zonder lezers
konn het niet verder. "[H]et publiek heeft het laten sterven."164
Mett het tijdschrift Onze Wachter verdween het enige algemeen-culturele tijdschriftt waar de katholieken op konden bogen, een van de zeldzame tijdschriften
waarinn de clerus niet de boventoon voerde. Het had zijn functie vervuld. Voor
Schaepmann was Onze Wachter een opstapje geweest naar een politieke carrière in
dee Tweede Kamer. Met zijn 'Proeve van een Program', dat hij in Onze Wachter
publiceerde,, werd de vorming van een katholieke partij intellectueel voorbereid.
Nuyenss had met zijn vele opstellen een katholieke visie op de geschiedenis van
Nederlandd naar voren gebracht. In andere opstellen, zoals bijvoorbeeld die van P.
Vermeulen,, werd het katholieke standpunt over actuele kwesties als het darwinismee ontvouwd. Dat over de kwestie van literatuur en moraliteit een minder eenduidigg standpunt werd ingenomen was daarbij van minder belang. De differentiatiee van de katholieke meningsvorming demonstreert dat de katholieken volwassen
warenn geworden. De/Onze Wachter had laten zien dat de katholieken een tijdschriftt van niveau konden produceren, gekenmerkt door een voorname en serieuzee toon, dat zich kon meten met andere culturele tijdschriften zoals De Gids. Het
voorzagg de katholieken van een nationaal cultureel identificatiepunt.

1644

Schaepman aan Nuyens, 21 januari 1883.

Samenvattingg en conclusie

Inn de Nederlandse nationale geschiedtraditie staat WJ.F. Nuyens (1823-1894) bekend
alss de vader van de katholieke geschiedschrijving hier ten lande. Zijn rol in Nederlandd is te vergelijken met die van John Lingard (1771-1851) in Engeland en van Johanness Janssen (1829-1891) in Duitsland. Met zijn Geschiedenis der Nederlandsche
beroertenberoerten gaf hij een nieuwe interpretatie van de geschiedenis van de Nederlands
Opstand.. Door de katholieken een eigen plek te geven in de Nederlandse geschiedeniss maakte hij een katholieke identificatie met de Nederlandse natie mogelijk.
Inn een tijd van schaalvergroting won het nieuwe, nationale groepsverband snel aan
betekenis.. In het voetspoor van het nationalisme begon het nationale kader het
meestt dominante kader te worden. Het was een nieuw soort seculiere godsdienst,
waartoee alle levensbeschouwelijke richtingen zich te verhouden hadden. In dat
process van nationale eenheidsvorming verwierven ook de afzonderlijke levensbeschouwelijkee richtingen ieder een eigen gezicht. De Nederlandse natie werd gekenmerktt door religieuze diversiteit. Maar voor ieder gold dat de natie het gemeenschappelijkee overkoepelende kader was geworden.
Mett behulp van de geschiedenis kreeg de natie een concrete invulling. Het collectieff geheugen kreeg zo een nieuwe politieke functie. Het werd gebruikt als een instrumentt van identiteitspolitiek. De negentiende eeuw wordt vaak de eeuw van de
geschiedeniss genoemd. Geschiedenis werd in toenemende mate gebruikt als argumentt ter rechtvaardiging. Over diverse maatschappelijke en culturele verschijnselenn werd gezegd dat zij 'natuurlijk' waren, want organisch en historisch zo gegroeid.. Dit gold niet het minst voor dat nieuwe groepsverband dat tot ver in de geschiedeniss werd teruggeprojecteerd om zo diepte en inhoud te krijgen: de natie.
Maarr de negentiende eeuw was niet alleen de eeuw van de geschiedenis. De negentiendee eeuw kan ook de eeuw van de godsdienst genoemd worden. Natie en
religiee gingen een machtig bondgenootschap aan dat zorgde voor een krachtig
nieuwee symbolentaal die invulling gaf aan nieuwe nationale loyaliteiten. In dat kaderr moet het werk van Nuyens begrepen worden. Dit boek sluit aan bij recente
publicaties,, waarin een verband wordt gelegd tussen nationalisme, historisch beseff en de vaak verwaarloosde factor van de religie bij processen van identiteitsvormingg in de tweede helft van de negentiende eeuw.
Dee strijd om de nationale identiteit was een onderdeel van een bredere strijd om de
moderniteit.. Nuyens was begonnen als liberaal-katholiek. Hij groeide op in een
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sfeerr van optimisme en vooruitgangsgeloof. De Franse tijd had voor de katholiekenn de gelijkberechtiging gebracht, met de grondwetsherziening van 1848 was dit
nogg eens verder uitgebreid. In Nuyens' eigen woorden: "We hielpen dus de liberalen.. Wij waren Papo-Thorbeckianen". In zijn politieke denken oriënteerde Nuyenss zich op bekende Franse liberaal-katholieken als Montalembert en Dupanloup.
Ditt aanvankelijke optimisme zou door de Romeinse Kwestie overschaduwd
worden.. De liberalen overal in Europa gingen tekeer tegen het vermeende obscurantismee en despotisme van de katholieke kerk, die in toenemende mate als een
sta-in-de-wegg beschouwd werd voor de vooruitgang van Europa. Vanuit katholiekee kring werd een nieuwe ideologie ontwikkeld, die fel afstand nam van het
goddelozee liberalisme: het ultramontanisme. Het was een centraliserende eenheidsbeweging:: de katholieken sloten zich aaneen rondom de troon van de opvolgerr van Petrus. Tegelijk representeerde het ultramontanisme ook een vernieuwingsbewegingg met een breed scala aan nieuwe devoties. Het katholicisme zou er
eenn massagodsdienst in de moderne zin door worden. Maar doordat het ultramontanismee tegelijk ook de ondergang betekende van het liberaal-katholicisme,
konn Nuyens er niet anders dan ambivalent tegenover staan. Zijn trouw aan de
pauss was boven elke twijfel verheven. Hij had het bewezen door zijn grote inzet
voorr de zaak van de paus: als keuringsarts voor de zoeaven, als politiek commentatorr over de Romeinse Kwestie en als historicus met zijn tweedelige biografie
overr Pius IX. Tegelijk bleef hij vasthouden aan zijn liberaal-katholieke wortels.
Hett kwam hem in eigen kring op heel wat kritiek te staan.
Inn internationaal opzicht maakte de Romeinse Kwestie de integratie van de
Nederlandsee katholieken in het overkoepelende nationale geheel er niet eenvoudigerr op. Paradoxaal genoeg was het echter deze Romeinse Kwestie die de Nederlandsee katholieken hechter aaneen deed sluiten tot een gemeenschappelijke groep
binnenn de Nederlandse natie. De kwestie groeide uit tot een gemeenschappelijk
identificatiepunt,, waarachter de rijen zich konden sluiten.
Nuyenss was een amateur-historicus. Zijn historisch werk verrichtte hij in zijn
vrijee tijd, in de marge van zijn eigenlijke werk als plattelandsarts. Na zijn medische
opleidingg aan de universiteit van Utrecht begon hij een praktijk in het Westfriese
dorpjee Westwoud. Op plaatselijk niveau was Nuyens zeer actief. Ook in politiek
opzicht.. Hij bemoeide zich met enige regelmaat met de verkiezingen voor de
Tweedee Kamer. Met zijn tijdschrift De Wachter^ dat hij samen met Herman
Schaepmann opzette, stelde hij de katholieke cultuur in den brede aan bod. De katholiekee identiteit zat hem niet alleen in de geschiedenis maar klonk ook door in
actuelee vraagstukken, die konden variëren van het darwinisme tot en met het oordeell over recente Franse schrijvers als Victor Hugo. Deze actuele kwesties pasten
inn het bredere debat om de nationale identiteit, dat op vele fronten gevoerd werd.
Nuyens'' betekenis schuilt vooral in zijn geschiedwerk. Hij was in alle opzichten
eenn katholiek historicus. In navolging van Augustinus zag hij de geschiedenis als
eenn strijd tussen de civitas dei en de civitas terrena, een strijd die ook in de Ro-
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meinsee Kwestie aan de orde was. Het stelde hem soms voor bijna onoverkomelijkee problemen. Moest God niet altijd aan de kant van het goede staan? Waarom
liett Hij dan gebeuren dat de paus in de Romeinse Kwestie het onderspit delfde?
Enn waarom koos hij ten tijde van de Nederlandse Opstand ogenschijnlijk zo vaak
tegenn de gematigde katholieke krachten?
Nuyenss begon zijn carrière met een breed opgezette beschavingsgeschiedenis van
Europaa waarin hij het christelijk fundament van de West-Europese beschaving
wildee aantonen, een polemisch werk dat gericht was tegen protestanten en liberalenn tegelijk. De Spaanse apologeet Jaime Balmes had laten zien hoezeer het
middeleeuwss katholicisme de beschaver van Europa was geweest. Nuyens zou het
hemm nazeggen in zijn Het katholicismus, in betrekking tot de beschaving van Europa.ropa. Het katholieke erfgoed werd gemobiliseerd om zo een toekomst te winnen.
Dee strijd om de moderniteit was een strijd om de interpretatie van het verleden.
Hett kwam treffend tot uiting in het motto dat Schaepman en Nuyens kozen voor
hunn tijdschrift De Wachter. 'Stel wachters bij de bronnen'. Door middel van de
geschiedeniss liet Nuyens zien dat de katholieken aanspraak konden maken op een
historischee plaats in de Nederlandse natie. Hij zette zich af tegen de groot-protestantsee apologeten, die in hun werk de Nederlandse natie een overkoepelende
nationaal-protestantsee invulling gaven. Het was met name de Groningse godgeleerdee Hofstede de Groot die het protestantisme tot een nationaal bindmiddel
trachttee te verheffen. De protestantse religie moest daartoe ontdaan worden van al
tee extreem calvinistische trekken. Ook de geschiedenis van de Nederlandse Opstandd werd in stelling gebracht. De Amerikaanse historicus John Lothrop Motley
weess de weg. In zijn Opkomst van de Nederlandsche Republiek legde hij de wortelss bloot van een Nederland als protestantse natie. De Leidse nationale school in
dee geschiedschrijving, met als grote voorman Robert Fruin, stelde zich tot doel
omm verder voort te bouwen op het werk van de Amerikaan om zo te komen tot
eenn nationaal verzoenende geschiedschrijving die eens en vooral een einde zou
makenn aan de geest van partijschap, die de geschiedenis van de Republiek zo gekenmerktt had. Het was een conciliante geschiedschrijving, die zou moeten dienst
doenn als een algemeen, nationaal identificatiepunt.

Nuyens'' hoofdwerk is zijn Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de
zestiendezestiende eeuw, waarvan het eerste deel verscheen in 1865. Later schreef hij e
populariserendd werk, de Algemeene geschiedenis des Nederlandschen volks, van
dede vroegste tijden tot op onze dagen, dat vooral bestemd was voor gebruik in eigen
kringg en waarvan het doel was, zoals hij het in zijn voorwoord formuleerde, "het
bewustzijnn te verhoogen van een groot gedeelte onzer natie, dat de geschiedenis
dess Vaderlands, ook hunne geschiedenis is". Opmerkelijk is dat hij de enige
Nederlandsee historicus van zijn tijd was die toekwam aan een dergelijk meerdelig
overzichtswerk.. Zijn krachtige geloofsovertuiging deed hem ook een Vaderlandschesche geschiedenis voor de jeugd schrijven, een boekje dat in het onderwijs kon
wordenn ingezet. Nuyens' identiteitspolitiek voltrok zich op vele fronten.
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Nuyens'' werk over de Nederlandse Opstand werd ook buiten eigen kring goed
ontvangen,, met name door Robert Fruin, de doyen van de Nederlandse geschiedwetenschap.. Voor de liberaal Fruin was het werk van Nuyens van grote betekenis
omdatt het uitstekend paste in de ontwikkeling van een nieuwe nationaal conciliantee geschiedschrijving, waarin alle levensbeschouwelijke richtingen een plaats
kregenn binnen een nationaal overkoepelende geschiedschrijving. Tegelijk riep
Nuyens'' geschiedwerk ook veel discussie op. Het meest duidelijk kwam dit naar
vorenn in de discussies over de vieringen van de nationale gedenkdagen, waarin
roemrijkee episodes uit de geschiedenis van de Nederlandse Opstand herdacht
werden,, zoals de Slag bij Heiligerlee, Leidens Ontzet en de Unie van Utrecht. In
dezee vieringen werd de geschiedenis van de Nederlandse Opstand nadrukkelijk in
verbandd gebracht met een ander machtig symbool van de nationale eenheid: het
Huiss van Oranje. Nuyens mengde zich met overgave in de debatten over de nationalee gedenkdagen, die met veel wapengekletter herdacht werden.
Inn eerste instantie richtte de kritiek van de katholieken zich op de protestantse
toeëigeningg van de Nederlandse natie, waarin de natie onderbouwd werd met een
exclusieff protestantse geschiedenis.
Dezee kritiek leidde tot een consequent niet meevieren van de geprotestantiseerdee 'nationale' feestdagen. Voor de katholieken kon de geschiedenis van de Nederlandsee Opstand onmogelijk functioneren als nationaal bindmiddel. Nuyens deed
aanvankelijkk mee met deze katholieke politiek van doodzwijgen en negeren. Bij
lateree gedenkdagen, zoals met name die rondom de viering van Leidens Ontzet in
1874,, koos Nuyens een andere strategie. Net als Groen van Prinsterer en Robert
Fruinn ging hij nu bepaalde elementen uit de geschiedenis van de Nederlandse Opstandd isoleren om zo een nationale interpretatie aan de geschiedenis van de Opstandd te kunnen geven die, in zijn geval, aansloot bij zijn katholieke geloofsovertuiging.. In concreto betekende dit dat hij partij koos voor de gematigde middengroepen,, het overgrote deel van de bevolking dat een tussenweg probeerde te vindenn tussen de felle calvinisten aan de ene kant en de Spaanse onderdrukkers aan de
anderee kant. Ook voor Nuyens was de Nederlandse natie de hoogste morele gemeenschapp geworden. Dit kon slechts door een groot-katholieke invulling te gevenn aan de nationale geschiedenis. Nuyens was katholiek maar niet Spaansgezind.
Dee gematigde middengroepen representeerden voor hem het 'nationale' element
inn de Nederlandse Opstand. Zij vormden het cement van Nuyens' historische
interpretatiee van de Opstand.
Nuyens'' stellingname in de debatten over de historische gedenkdagen leert dat de
katholiekee historicus soms behoorlijk eigenzinnig kon zijn en niet benauwd was
omm tegen de stroom in te roeien. Nuyens was zeker niet de benepen historicus die
altijdd trouw aan de leiband van het episcopaat liep, zoals latere kritische historici
vann katholieke snit, zoals Brom en Rogier, hem wel beschreven hebben. Nuyens'
eigenzinnigheidd bleek uit zijn trouw aan zijn katholiek-liberale wortels, ook toen
dee nieuwe ultramontane ideologie steeds zwaarder zijn stempel begon te drukken.
Mett zijn geschiedschrijving van de Nederlandse natie was Nuyens onderdeel van
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eenn algemene trend. Maar binnen dit brede kader plaatste Nuyens nadrukkelijk
zijnzijn eigen accenten.
Inn de geschiedenis van de geschiedschrijving is het werk van Nuyens lange tijd beschouwdd vanuit het perspectief van Fruin: het nationaal-conciliante overkoepelendee kader, waaraan Nuyens zo'n nuttige bijdrage had geleverd. Binnen eigen,
katholiekee kring, werd Nuyens vooral in emancipatorische zin geduid: met zijn
geschiedschrijvingg gaf hij de katholieken heel letterlijk een geschiedenis. Het nationaal-conciliantee beeld op de Nederlandse geschiedenis was daarmee tegelijk
ookk geworden tot een 'verzuilde' geschiedenis. Dit verzuilde nationaal-conciliantee perspectief zou tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw dominant blijven.
Nuyenss werd ingelijfd als 'voorman' van het katholieke bevolkingsdeel. Zijn rol
werdd geoperationaliseerd voor actueel politiek gebruik.
Mett het einde van de verzuiling wordt het tijd voor een herwaardering van Nuyens'' (geschied-)werk. Nuyens' negentiende-eeuwse rol en betekenis dient te wordenn losgemaakt van de twintigste-eeuwse politiek-apologetische duiding van zijn
werk.. Nuyens moet begrepen worden in de internationale, Europese context van
zijnn eigen tijd. Bepalend in deze context was de zich ontplooiende nationale eenheidsstaat,, dat nieuwe politieke verband dat ook in de harten van zijn onderdanen
gevestigdd moest worden. Geschiedenis en religie boden daarvoor machtige identificatiemogelijkheden.. Nuyens was één van die negentiende-eeuwse historici die
zichh het vaderland toeëigende door het van een, in zijn geval, katholieke inhoud te
voorzien. .

Summaryy and conclusion

Inn the tradition of Dutch national history, W.J.F. Nuyens (1823-1894) is known as
thee father of Catholic historiography in the Netherlands. The part he played in the
Netherlandss is comparable to that played by John Lingard (1771-1851) in England
andd Johannes Janssen (1829-1891) in Germany. His Geschiedenis der Nederlandscbescbe beroerten [History of the Netherlands' Troubles] gave a new interpretation to
thee history of the Dutch Revolt. By giving Catholics their own place in Dutch history,, he enabled Catholics to identify with the Dutch nation.
Inn an era of increasing scale, the new national group relationship quickly gained
importance.. Following in the footsteps of nationalism, the national framework was
rapidlyy becoming the most dominant framework. It was a new type of secular
faith,, to which all other beliefs had to relate. In this process of national unification,
eachh of the separate ideologies also acquired its individual identity. The Dutch nationn became characterized by religious diversity. For each of the religions, however,, the nation had become the common umbrella framework.
Historyy lent the nation its actual content. Thus the collective memory acquired a
neww political function. It was used as an instrument for identity politics. The nineteenthh century is often referred to as the century of history. To an increasing degree,, history was used as a justification. A variety of social and cultural phenomena
weree said to be 'natural' based on their organic and historical evolution. This was
certainlyy the case in the new group relationship that was projected far back into
historyy to give it depth and content: the nation.
Thee nineteenth century, however, was not only the century of history. It can also
bee called the century of religion. Nation and religion entered into a powerful alliancee that brought a forceful new symbolic language which lent content to new
nationall loyalties. Nuyens must be understood in that context. This book is in
keepingg with recent publications in which the relationship is discussed between
nationalism,, historical consciousness and the oftentimes neglected factor of religionn in the processes of forming identity that took place in the second half of the
nineteenthh century.
Thee struggle for the national identity was part of a broader struggle for modernity.
Nuyenss started as a liberal Catholic. He was raised in an atmosphere of optimism
andd faith in progress. The French era brought equality to the Catholics, and this
equalityy was further expanded with the constitutional amendments of 1848. In
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Nuyens'' own words: "Thus we helped the liberals. We were Papist-Thorbeckians."" Nuyens orientated his political thought towards popular French liberal
Catholics,, including Montalembert and Dupanloup.
Thiss initial optimism would eventually be eclipsed by the Roman Question.
Everywheree in Europe, liberals fought the alleged obscurantism and despotism of
thee Catholic church, which was increasingly considered to obstruct European
progress.. A new ideology developed from Catholic circles that vehemently distancedd itself from the godless liberalism: the ultramontanism. It was a centralizing
movementt towards unity: Catholics united around the throne of Saint Peter's successor.. At the same time, the ultramontanism also represented a movement towardss innovation with a wide range of new devotions. As a result, Catholicism becamee a mass religion in the modern sense. But because ultramontanism simultaneouslyy brought the downfall of liberal Catholicism, Nuyens had no choice but to
feell ambivalent towards it. His loyalty to the pope could not be doubted, proven
byy his significant contributions to the pope's cause: as medical examiner for the
Pontificall Zouaves, as political commentator with reference to the Roman Question,, and as historian with his two-volume biography of Pius IX. At the same time,
hee clung to his liberal-Catholic roots. This brought him much criticism in his own
circles. .
Fromm an international perspective, the Roman Question did not simplify the integrationn of Dutch Catholics into the umbrella national whole. Paradoxically, however,, it was this same Roman Question that brought the Dutch Catholics to unify
moree strongly into a social group within the Dutch nation. The Question evolved
intoo a common identification point, behind which they could close ranks.

Nuyenss was an amateur historian. He did his historical work in his spare time, in
thee margin of his career as a country doctor. After his medical studies at Utrecht
University,, he started his practice in the village of Westwoud, in the area known as
Westt Friesland. On the local level, Nuyens was extremely active, including in politics.. He regularly got involved in the elections for Dutch Parliament. With De
WachterWachter [The Watcher], a periodical he started up together with Herman Schaep
man,, he broadly discussed the Catholic culture. The Catholic identity was not only
historicallyy based, but also evident in current issues, which varied from Darwinism
too views on recent French authors such as Victor Hugo. These current issues fit
intoo the broader debate on the national identity, which was on-going on many
fronts. .

Nuyens** importance lies in his historical work in particular. In every way, he was a
CatholicCatholic historian. Like Augustine, he viewed history as a struggle between th
civitascivitas dei and the civitas terrena, a struggle that was also fought in the Roman
Question.. It sometimes brought virtually insurmountable difficulties. Was God
nott always on the side of the Good? Then why did He allow the pope to be defeatedd in the Roman Question? And why during the Dutch Revolt did He so often
sidee against the moderate Catholic forces?

SummarySummary and conclusion
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Nuyenss started his historical career with a broad social history of Europe, in which
hee strove to uncover the Christian foundation of West European civilization; this
wass a polemic study aimed against both Protestants and liberals. The Spanish
apologeticc Jaime Balmes had shown the extent to which medieval Catholicism had
civilizedd Europe. Nuyens would echo Balmes in his Het katholicismus, in betrekkingtrekking tot de beschaving van Europa [Catholicism, in relation to the civilization
off Europe]. The Catholic heritage was mobilized to gain a future.
Thee struggle for modernity was a struggle for an interpretation of the past. This
wass fittingly reflected in the motto that Schaepman and Nuyens chose for their periodicall De ^/achter: 'Stel wachters bij de bronnen' ['place watchers at the
sources'].. Using history, Nuyens showed that Catholics were entitled to a historicall place in the Dutch nation. He opposed the great-Protestant apologetics, who
placedd the Dutch nation in an umbrella framework of national Protestantism. In
particular,, the Groningen theologian Hofstede de Groot attempted to elevate
Protestantismm into a national binding agent. To that end, the Protestant religion
hadd to be stripped of any Calvinistic extremes. The history of the Dutch Revolt
alsoo served as ammunition. The American historian John Lothrop Motley paved
thee way. In his The Rise of the Dutch Republic he uncovered the roots of the
Netherlandss as a Protestant nation. The Leiden national school of historiography,
withh its great leader Robert Fruin, strove to expand on the American's work in orderr to establish a national placating historiography that put an end once and for all
too the partisan spirit that had largely characterized the Republic's history. It was a
conciliatoryy historiography that was intended to serve as a general, national identificationn point.
Nuyens'' main work was his Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de
zestiendezestiende eeuw [History of the Netherlands' Troubles in the sixteenth century], the
firstt part of which was published in 1865. Later he wrote a popularizing work: the
AlgemeeneAlgemeene geschiedenis des Nederlandschen volks, van de vroegste tijden tot op
onzeonze dagen [General History of the Dutch nation, from the earliest time until our
days]] which was primarily intended for use in his own circles, the objective of
which,, as he formulated it in his foreword, was "to increase consciousness in a large
partt of our nation of the fact that the history of our nation is also their history".
Strikingg is the fact that he was the only Dutch historian of his time to compile a
multiple-volumee reference work of this type. His strong beliefs also led him to
writee a Vaderlandsche geschiedenis voor de jeugd [National History for the youth],
aa small book that could be used for educational purposes. Nuyens' identity politics
weree played on many fronts.
Nuyens'' work with reference to the Dutch Revolt was also well-received beyond
hiss own circles, in particular by Robert Fruin, the doyen of Dutch historical science.. The liberal Fruin believed Nuyens' work was extremely important because it
fitt in perfectly with the development of a new national conciliatory historiography,
inn which every ideology would receive a place within a national umbrella histori-
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ography.. At the same time, Nuyens' historical work led to much discussion. This
wass evident the most clearly in discussions regarding the celebration of national
anniversaries,, in which glorious episodes from the history of the Dutch Revolt
weree commemorated, such as the Battle of Heiligerlee, the Relief of Leyden and
thee Union of Utrecht. In these celebrations, the history of the Dutch Revolt was
emphaticallyy related to another powerful symbol of national unity: the House of
Orange.. Nuyens dedicatedly joined in the debates about the national anniversaries
thatt were being commemorated with many rattling sabres.
Initially,, criticism by Catholics focused on the Protestants' appropriation of the Dutch
nation,, in which the nation was founded on an exclusively Protestant history.
Ass a result of this criticism, the celebrations of the protestantized 'national'
anniversariess were not attended. For Catholics, the history of the Dutch Revolt
wouldd never be a national binding agent. Nuyens initially joined in this Catholic
policyy of hush up and ignore. Later, in particular when the Relief of Leyden was
celebratedd in 1874, Nuyens opted for a different strategy. Like Groen van Prinstererr and Robert Fruin, he isolated certain elements from the history of the Dutch Revoltt in order to give a national interpretation to that history which, in his case, was
inn keeping with his Catholic beliefs. This actually meant that he chose the side of
thee moderate middle groups, the large majority of the population that wanted to
findd a middle course between the vehement Calvinists on the one side and the
Spanishh oppressors on the other. Even for Nuyens, the Dutch nation had become
thee highest moral good. This could only be done by lending great-Catholic content
too the national history. Nuyens was Catholic but not pro-Spanish. To him, the
moderatee middle groups represented the 'national' element of the Dutch Revolt.
Theyy were the cement in Nuyens' historical interpretation of the Revolt.
Thee position Nuyens took in the debate about the historical anniversaries reflectedd how obstinate the Catholic historian could be, as well as unafraid to go against
thee flow. Nuyens was certainly not the timid historian who was blindly led by the
episcopatee as described by later critical historians from Catholic circles, including
Bromm and Rogier. Nuyens' obstinacy was evident in the loyalty to his Catholicliberall roots, even when the new ultramontane ideology gained influence. With his
historiographyy of the Dutch nation, Nuyens was part of a general trend. But withinn this broader context, Nuyens emphatically chose his own accents.
InIn the history of historiography, Nuyens* work was long viewed from Fruin's perspective:: the national-conciliatory umbrella framework to which Nuyens' made an
importantt contribution. Within his own Catholic circles, Nuyens' was primarily
referredd to in an emancipatorial sense: with his historiography, he had literally givenn the Catholics a history. The national-conciliatory view of the history of the
Netherlandss therewith also became a 'pillarized' view. This pillarized national conciliatoryy perspective remained dominant until the 1960s. Nuyens was elevated to
thee level of 'leader' of the Catholic part of the population. The part he played was
mobilizedd for current political uses.
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Noww that pillarization has faded, the time has come to re-evaluate Nuyens' (historical)) work. Nuyens' nineteenth-century part should be separated from the
twentieth-centuryy political-apologetic characterization of his work. Nuyens must
bee understood within the international, European context of his era. Determinant
inn this context was the developing national unity state: the new political relationshipss that also had to be established in the hearts of the citizens. History and religionn were powerful identification tools in that respect. Nuyens was one of those
nineteenth-centuryy historians who claimed their country by giving its history - in
hiss case - a broad Catholic content.
Vertaling:: Lorri Granger
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deniss schreef met behulp van een wijwaterkwast,, werd het werk van de katholieke
historicuss W.J.F. Nuyens (1823-1894) sterk
apologetischh geduid. In dit boek wordt
Nuyens'' werk, voor het eerst, geplaatst in
dee internationale politieke én culturele
contextt van zijn tijd. Nuyens was één van
dee grote 'nationale' negentiende-eeuwse
geschiedschrijverss die de geschiedenis gebruikten om de nieuw
opkomendee Nederlandse natie diepte en inhoud te geven. Religie
speeldee een sleutelrol in de strijd om de nationale identiteit. Terwijll Fruin en Groen de Nederlandse natie op grond van zijn geschiedeniss een protestants karakter toeschreven, presenteerde
Nuyenss een open, grootkatholieke visie waarmee ook de katholiekenn zich konden identificeren.
Nuyenss was een kleurrijke persoonlijkheid, die zijn grote geschiedwerkenn schreef in de marge van zijn drukke werkzaamhedenn als plattelandsarts in Westfriesland. Oe sjees waarmee hij op
patiëntenn bezoek ging, gebruikte hij als een vliegende bibliotheek. .
Albertt van derZeijden (1957) is als historicus verbonden aan het
Nederlandss Centrum voor Volkscultuur.

