UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Katholieke identiteit en historisch bewustzijn. W.J.F. Nuyens (1823-1894) en zijn
'nationale' geschiedschrijving
van der Zeijden, A.Th.
Publication date
2002

Link to publication
Citation for published version (APA):
van der Zeijden, A. T. (2002). Katholieke identiteit en historisch bewustzijn. W.J.F. Nuyens
(1823-1894) en zijn 'nationale' geschiedschrijving. [, Universiteit van Amsterdam]. Verloren.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:07 Jan 2023

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.

Inleiding Inleiding

15 5

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.

16 6

KatholiekeKatholieke identiteit en historisch bewustzijn

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.

