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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.
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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.

11

Levensschets

35 5

"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.

52 2

KatholiekeKatholieke identiteit en historisch bewustzijn

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.

