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Nuyens in de historiografie

Nuyenss is inmiddels meer dan honderd jaar geleden overleden. In die tijd is er veel
overr hem geschreven, vanuit verschillende tradities. In dit hoofdstuk sta ik stil bij
zijnn receptiegeschiedenis. In die receptiegeschiedenis zijn enkele zwaartepunten
aann te wijzen, van waaruit een nadere positiebepaling ontwikkeld kan worden.
Hett is goed ons te realiseren dat Nuyens in de loop van de twintigste eeuw steeds
weerr is ingezet voor eigentijdse doeleinden. Het zijn wisselende betekenissen die
steedss weer aan Nuyens zijn toegekend. Voor de één had Nuyens een nuttige bijdragee geleverd aan de vaderlandse geschiedenis, die dankzij hem minder eenzijdig
wass geworden. Voor de ander was Nuyens een geloofsheld, de vader van de katholiekee geschiedschrijving. Voor nog weer anderen was Nuyens de voorloper geweestt van een groot-Nederlandse geschiedbeschouwing, hij had immers de 'hele'
geschiedeniss van de Nederlanden geschreven, inclusief die van het zuidelijk deel
ervan.. Deze wisselende perspectieven zeggen vaak meer over de beschouwer dan
overr het onderwerp van zijn beschouwing. Het zijn betekenissen en betekenislagenn die eerst dienen te worden afgepeld, om zo tot een nieuwe kern te kunnen
doordringen. .

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

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

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

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

55 Het Katholiek Nederland 1813-1913. Ter blijde herinnering aan het eerste eeuwfeest onzer nationale onafhankelijkheidhankelijkheid (Nijmegen 1913) 2 delen, aldaar deel 1, uit het voorwoord van Kardinaal Van Rossum.
66 Idem, deel II, 369.
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Dezee karaktereigenschappen verschaften hem de dankbare bewondering van zijn
geloofsgenotenn en de hoogachting en eerbied van zijn andersdenkende landgenoten,, die zijn naam in de geschiedbladen van Nederland met gulden letteren deden
optekenen." 77 Versluis sloeg de spijker op zijn kop. De twintigste-eeuwse katholiekenn identificeerden zich dusdanig met hun negentiende-eeuwse voormannen
datt zij zichzelf in hen weerspiegeld zagen. Gedenkboeken zoals Het katholiek
NederlandNederland hadden als functie het nieuwe katholieke zelfbewustzijn te schragen.
Inn die tijd werd Nuyens, om het in hedendaagse termen te zeggen, een heuse lieu
dede mémoire. Het zijn de hoogtijdagen van de verzuilde geschiedschrijving. De geschiedeniss werd gebruikt om de plaats van de eigen bevolkingsgroep te markeren
binnenn de Nederlandse samenleving als geheel. Men schreef geschiedenis met behulpp van de wijwaterkwast, in dienst van de katholieke emancipatie.8 Een katholiekee emancipatie die zich overigens voltrok binnen een nationalistische context.
Dee emancipatoire geschiedschrijving had namelijk niet alleen een functie binnen
dee eigen zuil, zij was ook bedoeld om het katholieke volksdeel in te passen in de
Nederlandsee natie als geheel. Dit werd goed geïllustreerd in de aanleiding voor de
verschijningg van Het katholiek Nederland. Dit verscheen immers niet zozeer vanwegee een intern katholieke aanleiding maar als de feestelijke herdenking van de op
dee Fransen bevochten nationale onafhankelijkheid. In het kloeke boekwerk wilde
men,, via Nuyens, "de hoogachting en eerbied van zijn andersdenkenden landgenoten"" verwerven.

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

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

100 Robert Fruin, ' D e Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw, uit een katholiek oogpunt beschouwd', in:
P.J.. Blok e.a., Robert Fruin's verspreide geschriften ('s-Gravenhage 1900) deel II, 1-37,
111 ' D e onpartijdigheid van den geschiedschrijver', in: Robert f ruin's Verspreide geschriften ('s-Gravenhage
1904)) deel IX, 274-299.
122 Ph. de Vries, 'The writing and study of history in the Netherlands in the 19th century', in: P.A.M. Geurts
&& A.E.M. Janssen, Geschiedschrijving in Nederland. Deel II: Geschiedbeoefening (Den Haag 1981) 159-176,
aldaarr 171.
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zijnn historisch-kritisch methode een geheel nieuwe draai aan de geschiedschrijvingg gaf. Zoals het in een klassiek Engelstalig overzicht werd geformuleerd: Fruin
wass de Nederlands e Ranke. Weliswaar een "miniature R a n k e " , maar toch. 13
Fruinss werk had echter niet alleen een zuiver wetenschappelijke betekenis.
Fruinss vorm van geschiedschrijving diende namelijk o o k een politiek doel. Fruins
aanvankelijkee bedoeling was geweest o m de twee grote tradities uit de N e d e r landsee geschiedenis, de prinsgezinde- en de staatsgezinde traditie, met elkaar te
verzoenenn binnen één waarlijk nationale geschiedschrijving. Als liberaal wilde
Fruinn recht doen aan alle verschillende levensbeschouwelijke stromingen in
Nederland.. Liberalisme en 'recht doen aan' waren voor hem onlosmakelijk met
elkaarr verbonden. Vandaar zijn opvatting dat onpartijdige geschiedschrijving per
definitiee 'liberaal' moest zijn. In de negentiende-eeuwse verhoudingen betekende
ditt dat o o k een modus vivendi gevonden moest w o r d e n ten opzichte van enkele
nieuwee groeperingen, die hun aspiraties met steeds meer nadruk onder de aandachtt brachten. H e t gaat hier om de katholieken maar zeker o o k om G r o e n van
Prinstererss nieuwe antirevolutionaire richting. O o k zij waren bezig zich een
plaatss te verwerven binnen de nieuwe Nederlandse natie. O p de keeper beschouwdd verschilde Fruins politieke inzet daarmee niet eens zo veel van de politiekee geschiedschrijving van N u y e n s . Fruins geschiedschrijving had net z o ' n politiekee bedoeling als die van de andere levensbeschouwelijke richtingen. Fruin en
allee andere historici van zijn tijd, katholiek, protestant of liberaal, waren allen nationalistischh geïnspireerd. Ze gaven alleen, ieder voor zich, een eigen invulling van
hunn natiebegrip.
Fruinss nieuwe nationaal-liberale interpretatie van de geschiedenis is tot op de
dagg van vandaag het beeld blijven bepalen. H e t heeft ook gevolgen gehad voor het
beeldd dat wij hebben van de negentiende-eeuwse Nederlandse geschiedschrijving.
H e tt nationalisme heeft niet alleen een belangrijk stempel gedrukt o p de negentiende-eeuwsee geschiedschrijving zelf: het bepaalt ook nog steeds onze visie op de
negentiende-eeuwsee geschiedschrijving. H e t accent ligt nog altijd op de grote 'nationale'' geschiedschrijvers, wat in feite betekent dat een hoofdrol is weggelegd
voorr de liberale geschiedschrijvers uit de Leidse school, die met een Iiberaal-nationalee interpretatie van de Nederlandse geschiedenis k w a m e n . Geschiedschrijverss uit andere tradities w o r d e n slechts beschreven in relatie tot de dominante
Leidsee historici.
D ee Fruiniaanse duiding van N u y e n s ' betekenis voor de negentiende-eeuwse
Nederlandsee geschiedschrijving werd vastgelegd in enkele korte historiografische
overzichten,, geschreven door RJ. Blok (1855-1929) en G.W. K e r n k a m p (18641943).. O o k in historiografische overzichten over de Nederlandse O p s t a n d , met
dee klassieke artikelen van Jan Romein v o o r o p , kreeg N u y e n s een kleine maar vanzelfsprekendee plaats. 14 En natuurlijk was N u y e n s o o k vertegenwoordigd in de na133 G.P. Gooch, History and historians in the nineteenth century (Londen 1967) 412.
144 Jan Romein, ' H e t vergruisde beeld. Over het onderzoek naar de oorzaken van onze Opstand', in: Jan Romein,, Historische lijnen en patronen. Een keuze uit de essays (Amsterdam 1971) 147-162,over Nuyens aldaar 155;
J.. Romein, 'Spiegel historiael van de tachtigjarige oorlog', in: J. Presser, De tachtigjarige oorlog (Amsterdam/Brus-
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tionalee portrettengalerij van het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.^
Schrijverr van het lemma was de jonge katholieke historicus G.C.W. Görris, die enkelee jaren daarvoor een biografie over Nuyens had geschreven. Over dit boek zullenn wij hieronder nog uitvoerig te spreken komen.
P.J.. Bloks Duitstalige overzicht over de geschiedschrijving in Nederland is een
goedd voorbeeld van hoe Nuyens voortaan herinnerd zou worden. Blok was
Fruinss meest bekende leerling, zijn opvolger ook op diens Leidse leerstoel. In grotee lijnen borduurde hij voort op de richting die Fruin had aangewezen, ook wat
betreftt zijn oordeel over Nuyens. Daarbij toonde hij zich heel wat kritischer dan
dee meester zelve. In zijn historiografisch overzicht schreef Blok namelijk dat hij
Nuyenss een slecht schrijver vond en oppervlakkig bovendien. Hij richtte zijn pijlenn met name op de "etwas dilettantische, formlose, schnell dahïngeworfene Skizze"" die Nuyens met zijn Beroerten geleverd had en op zijn "vielfach oberflachlichenn Biichern". Toch moest ook Blok erkennen ("es war nicht zo leugnen") dat
Nuyenss een nuttige correctie had gegeven op het protestantse geschiedbeeld, die,
zoo formuleerde Blok het, de onpartijdige geschiedschrijving van Bakhuizen van
denn Brink en Fruin "erheblich verbessern konnte und dass sie dieselbe wesentlich
auchh ergantzt und verbessert hat".16
G.W.. Kernkamp sloot zich bij dit laatste punt aan. In diverse historiografische
opstellenn heeft deze in Utrecht opgeleide historicus zich beziggehouden met de
negentiende-eeuwsee erfenis van Fruin, zoals bijvoorbeeld in zijn Utrechtse oratie
uitt 1903 Van Wagenaar tot Fruin, waarin hij ook in de marge de betekenis van
Nuyenss behandelde.17 Net als Blok benadrukte Kernkamp dat volgens hem de
hoofdverdienstee van Nuyens hierin lag "dat hij in het licht heeft gesteld, hoe vele
Protestantschee geschiedschrijvers de verkeerdheden, door hunne partij begaan,
vergoeilijkenn of verzwijgen en daarentegen de fouten der tegenstanders breed uitmeten".188 Maar ook voor Kernkamp was Fruin het "einddoel" van de negentiende-eeuwsee Nederlandse geschiedschrijving.]l> Hij noemde de Leidse historicus als

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

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

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

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

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

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

488 " Met gloed van overtuiging beschreef hij [Nuyens] als leek in vele boeken en artikelen de geschiedenis des
vaderlands,, zoals hij en zijn rooms-katholieke geloofsgenoten deze hadden ervaren." G. Puchinger, 'Drie grotee historische schoolvormers', in: Rondom het woord 30 (1988) nr. 1, 29-33. Zie ook R. Kuiper, Uitzien naar
dede zin. Inleiding tot een christelijke geschiedbeschouwing (Leiden 1996) 41-42. Volgens Puchinger leverde de
"botsingg van overtuigingen" van de "drie grote historische schoolvormers" Fruin, Groen van Prinsterer en
Nuyenss rijke geschiedenis op, "veelvormigheid en veelkleurigheid is nu eenmaal altijd beter dan het saaie grijs
vann de uniformiteit." Zie ook een ongedateerde brief van Gerretson aan Geyl, in: P. van Hees & G. Puchinger
(redactie),, Briefwisseling Gerretson-Geyl. Deel IV: 1942-1945 (Baarn 1981) 292: "Hoeveel armer zou onze
historiographiee niet zijn, zoo wij naast Bakhuizen niet Groen, niet Nuyens, niet Bilderdijk hadden gehad."
499 Voor Van Deventers bespreking van de Nederlandsche beroerten zie M. van Deventer, 'Een katholiek
schrijverr over de Nederlandsche omwenteling in de zestiende eeuw', in: De Nederlandsche Spectator (1865)
379-382.. Zie verder J. van Vloten, 'Nederlands opstand tegen Spanje, uit een katholiek maar eerlijk oogpunt
bekeken',, in: De Levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden 2 (1866) 57-88. Nuyens reageerde op deze en
anderee besprekingen met zijn De Nederlandsche beroerten der XVIe eeuw, uit een Katholiek oogpunt beschouwd.schouwd. Andwoord aan Prof. R. Fruin, Prof. J. van Vloten en dr. M. van Deventer (Amsterdam 1868). Tollebeek,, De toga van Fruin, 26, noemt de aanmatiging van de liberale historici om zichzelf te presenteren als meer
onpartijdigg dan de anderen, en zichzelf zo een kenprimaat toe te kennen, een "totalitaire" karaktertrek van de
liberalee ideologie, "vergelijkbaar met de strategieën van het 'wetenschappelijk' socialisme enkele decennia later".. H e t is een vergelijking die in 1958 at door J.W. Smit was gemaakt, in zijn proefschrift Fruin en de partijenen tijdens de Republiek (Groningen 1958) 32. In een reactie op Smit noemde E.E.G. Vermeulen, Smit over
FruinFruin (Nijmegen 1959) 30, deze opmerking "van een verbazingwekkende vaagheid". Vermeulen hekelde voorall het gebruik van het woord 'totalitair' daar waar het om de liberale opvattingen ging. In het licht van het
twintigste-eeuwsee totalitarisme is het woord inderdaad wat minder gelukkig en kan beter gesproken worden
vann een zekere hoogmoed bij de liberalen die hun eigen standpunt toch als 'objectiever' zagen dan dat van de
anderee levensbeschouwelijke richtingen.
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Hett meest uitvoerig heeft Görris zich over de kwestie van de onpartijdigheid
uitgelatenn in een bespreking van Kernkamps Van menschen en tijden uit 1932. In
kentheoretischh opzicht koos Görris in feite dezelfde verdedigingswal die Nuyens
all vóór hem had opgetrokken. Net als Nuyens deed hij een beroep op Fruin, die
inn zijn beroemde rede over 'De onpartijdigheid van den geschiedschrijver' had gesteldd dat ieder slechts de geschiedenis kan beschrijven, zoals die zich aan hem
voordoett vanuit het perspectief van zijn eigen levensovertuiging.50 Sterker nog, iederee historicus moet zijn eigen overtuiging inbrengen, als hij de geschiedenis tot
levenn wil brengen. Görris, hij schreef zijn naam inmiddels zonder puntjes, betoogdee dat elke geschiedbeschouwing "ook van hem die onpartijdig genoemd
wordt"" afhankelijk is "van de overtuiging, die hij bij zijn onderzoek inbrengt."Sl
Watt dat betreft was er geen verschil tussen een calvinistische, een katholieke of
zelfss een liberale historicus. Allemaal brachten zij hun eigen overtuiging in. Ook
Görriss wilde onpartijdig zijn, maar dat betekende volgens hem niet hetzelfde als
'onzijdig'.. Een zelfde historische methode wilde nog niet zeggen dat deze zou leidenn tot dezelfde politieke en morele oordelen.
Hett meest duidelijk bleek dit uit een verschil van beoordeling van de rol van
Willemm van Oranje tijdens de Nederlandse Opstand. Meteen al in zijn recensie van
Nuyens'' Beroerten had Fruin geconstateerd dat hij maar "eene ernstige grieve tegenn den schrijver [had]":52 de al te negatieve behandeling van de persoon van Willemm van Oranje. Het is dan ook geen toeval dat Görris het uitwerkt als enige concretee punt in zijn discussie over de kwestie van de onpartijdigheid. In het oordeel
overr Willem van Oranje zouden de moreel-politieke verschillen tussen de naast
elkaarr staande levensbeschouwelijke richtingen aan de oppervlakte komen.
Voorr Fruin was de kwestie van enorme betekenis. Nuyens' karakterisering van
Willemm van Oranje als een volbloed opportunist, die net zo makkelijk van religie
alss van zijn kleding verwisselde, raakte diep aan zijn nationale geschiedschrijving.
Iedereenn die vraagtekens zette bij Willem van Oranje, zette vraagtekens bij de
Nederlandsee natie als geheel. Zo keek Fruin daar tenminste tegen aan. Fruins pogingg tot conciliante geschiedschrijving kon immers slechts succes hebben wanneer
aann Willem van Oranje een bovenpartijdige statuur kon worden toegekend, als vaderr des vaderlands."
Willemm van Oranje was de icoon geworden van die nieuwe seculiere godsdienst:
hett nationalisme. Omdat hij voor velen de Nederlandse saamhorigheid symboliseerdee werd hij gemaakt tot een heilige op wie kritiek niet goed denkbaar was. De
katholiekee historici zouden zich fel verzetten tegen de quasi onaantastbaarheid
vann deze Vader des Vaderlands. Voor de katholieken was het een kans voor open
500 W.J.F. Nuyens, De Nederlandsche beroerten der XVIe eeuw, uit een Katholiek oogpunt beschouwd. Andwoordwoord aan Prof. R. Fruin, Prof. ]. van Vloten en Dr. M. van Deventer (Amsterdam 1868) 35-37.
511 G. Görris, boekbespreking van G.W. Kernkamp, Van menschen en tijden, in: Historisch Tijdschrift 11
(1932)) 262-272, aldaar 266.
522 De Nederlandsche Beroerten der XVIe eeuw, 31.
533 Over de toenemende betekenis die Fruin hechtte aan Willem van Oranje als vader des vaderlands zie
P.B.M.. Blaas, 'Tussen twee herdenkingsjaren (1884-1933). Het beeld van Willem van Oranje in de wetenschappelijkee geschiedschrijving rond 1900', in: P.B.M. Blaas, De burgerlijke eeuw. Over eeuwwenden,
liberalele burgerij en geschiedschrijving (Hilversum 2000) 113-127, aldaar met name 116-118.

76 6

KatholiekeKatholieke identiteit en historisch bewustzijn

doel.. Het gaf hen de gelegenheid om zichzelf te presenteren als afstandelijker en
'neutraler'' dan hun op dit punt wel erg 'gelovige' liberale tegenhangers. Nuyens al
hekeldee bijvoorbeeld, zoals hij het noemde "Het onfeilbare geloofsstuk van de engelreinee zuiverheid van den grooten Willem".54 In de jaren vijftig van de negentiendee eeuw brak al een polemiek uit over het vermeend smetteloze karakter van
Willemm van Oranje, waarin zelfs Bakhuizen van den Brink zich mengde.55 De discussiee concentreerde zich toen op de waardering van Oranjes motieven achter zijn
tweedee huwelijk, dat hij in 1561 met Anna van Saksen sloot. Uit brieven zou blijkenn dat Oranje in één adem trouw zwoer aan zowel de Augsburgse als de Roomskatholiekee confessie, volgens de katholieke critici was Oranje kortom een huichelaar,, die louter en alleen uit berekening handelde.56
Dee opvattingen liepen met recht uiteen. De protestants-christelijke richting zag
inn Willem van Oranje haar calvinistische aspiraties weerspiegeld. De liberalen
hadden,, in het voetspoor van Fruin, van Willem van Oranje een boven de partijen
staandee figuur gemaakt, een liberaal avant la lettre, die de eerste stoot gaf tot
Nederlandss nationale onafhankelijkheid en saamhorigheid. De katholieken kondenn geen van beide duidingen zomaar overnemen en eigenden zich een eigen Willemm van Oranje toe. Voor Nuyens was Willem van Oranje onmiskenbaar een nationalee figuur. Maar hij was ook op zeker moment de leider van de opstandige fellee calvinisten. Als nationale figuur wilden de katholieken Oranje eventueel nog
well herdenken. Maar niet als revolutionaire opstandelingenleider. De houding van
dee katholieken was dus ambivalent.
Dee uiteenlopende waardering van deze historische figuur was zo verbonden
mett de eigen levensbeschouwing dat de kwestie wel moest uitlopen op een confrontatiee tussen de verschillende levensbeschouwingen. In zijn oordeel over
Oranjee nam Görris aanvankelijk een tussenstandpunt in. In zijn Nuyensbiografie
gingg hij een heel eind mee in de kritiek van de Leidse hoogleraar. Hij erkende zelfs
datt Nuyens soms "onbillijk" was geweest. Ook voor Görris was Fruin blijkbaar
dee wetenschappelijke norm geworden, waaraan hij zich had te conformeren. De
enigee kanttekening die Görris plaatste was tegen de 'heiligen-nimbus' die vereerderss rondom de prins hadden gedrapeerd.57 Maar ook deze voorzichtige kritiek
gingg sommigen al te ver. Dat de kwestie rondom Willem van Oranje ook nog aan
hett begin van de twintigste eeuw een levende kwestie bleef, die niet zonder emotiess bediscussieerd kon worden, bleek toen Görris nog geen jaar na zijn besprekingg van Kernkamps Van menschen en tijden zélf het middelpunt zou worden van
544 Nuyens, De Nederlandsche beroerten der XVIe eeuw, uit een Katholiek oogpunt beschouwd, 37. Meer in
hett algemeen over de toeëigening van Willem van Oranje zie: E.O.G. Haitsma Muiier & A.E.M. Janssen (redactie),, Willem van Oranje in de historie 1584-1984. Vier eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving (Utrecht
1984)) en Willem van Oranje, themanummer Utrechtse Historische Cahiers (1984) nr. 2/3.
555 Zie Theissen, 'De prins van Oranje', 330-331.
566 Vergelijk 'Wat beteekent onvervalschte geschiedenis ook in Nederlandschen zin?', in: Catholtjke Nederlandschelandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en letterkunde (9 februari 1850) nummer 6, 41-45; J.A. Alberdingkk Thijm, De jezuïeten. Een woord van toelichting (Amsterdam 1851) 7-11. Het omvangrijkste stuk uit
katholiekee hoek, waartegen Bakhuizen van den Brink zijn gelijknamige brochure in 1853 publiceerde, is: J.J.
vann der Horst, Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen btstoriesch-kritiesch
onderzocht
(Amsterdamm 1851).
577 Görris, Dr. W.J.F. Nuyens, 134-135.
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eenn nieuwe en vergelijkbare controverse rondom Willem van Oranje. Het gaf nog
maarr eens aan hoe cruciaal deze kwestie was in de levensbeschouwing van de verschillendee historische gezindten. Ter gelegenheid van de Oranjeherdenking van
19333 kwam het Historisch Tijdschrift met een speciaal Willem van Oranje-nummer.. Gorris schreef de inleiding, die handelde over het delicate punt van 'De politiekk van Willem van Oranje in het godsdienstige'. H.A. Enno van Gelder, die het
stukk besprak in het Tijdschrift voor geschiedenis, was oprecht geschokt.58 Zijn oordeell over Gorris' artikel was spijkerhard: "Niet alleen vooroordeel, ook leugenachtigheidd heb ik gesignaleerd. (...) Het is niet omdat ik niet-Katholiek ben,
datt ik met klem protesteer, maar in naam van de wetenschap en de wetenschappelikee oprechtheid!" In retrospectief kan Van Gelders oordeel niet anders dan als
overspannenn gekenschetst worden. De kenner van de zestiende-eeuwse geschiedeniss Enno van Gelder (1889-1973) heeft in zijn geschriften altijd de moderniteit
vann de Nederlandse Opstand benadrukt, een moderniteit die hij vooral weerspiegeldd zag in de humanistisch geïnspireerde tolerante regentenklasse, een regentenklassee waarmee hij zichzelf voluit identificeerde.59 Het verklaart misschien iets van
zijnn felheid. Felle calvinisten en intransigente katholieken werkten bij hem als een
rodee lap op een stier. Het maakte hem blind voor de gematigde toon die Gorris in
zijnn artikel had gebezigd. Hoe gevoelig de kwestie lag bij Van Gelder zou twintig
jaarr later blijken bij een vergelijkbaar conflict over Willem van Oranje, dat hij uitvochtt met L.J. Rogier.60 Toen maakte Van Gelder zelfs een vergelijking tussen de
vrijheidsstrijdd in de zestiende eeuw en de strijd tegen de onderdrukking van het
Nederlandsee volk door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Hoezeer Rogier
ookk betoogde dat de strijd om de 'vrijheden' toch iets anders was dan de strijd tegenn de onderdrukking van de Duitsers, hij slaagde er niet in Van Gelder te overtuigenn van de redelijkheid van zijn standpunt.61 Het onderwerp was voor vrijzinnigg liberalen als Enno van Gelder blijkbaar nog steeds te beladen om in neutrale,, objectiverende termen te behandelen. Minstens zo negatief was de Utrechtsee historicus J.W. Smit over de verzuilde katholieke historiografie, die hij in zijn
proefschriftt uit 1958, Fruin en de partijen tijdens de Republiek, "eenzijdig en re-

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

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

711 L.J. Rogier & N . de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 ('s-Gravenhage 1953).
Rogierr zou het boek later bewerken tot Katholieke herleving. Geschiedenis van katholiek Nederland sinds
18531853 ('s-Gravenhage 1956).
722 Jul. Persyn, Dr. Schaepman (Utrecht/Amsterdam/Antwerpen 1912-1916) twee delen; Jos. van Wely,
Schaepman.Schaepman. Levensverhaal (Bussum 1952); J. Witlox, Schaepman als staatsman (Amsterdam 1960) drie delen
J.. Colsen, Poels (Roermond/Maaseik 1955) en G. Gorris,/. G. Ie Sage ten Broek en de eerste faze van de emancipatiecipatie der katholieken (Amsterdam 1947/49) twee delen.
733 R Geyl, 'Katholieken van nu over katholieken van voorheen', herdrukt in Nederlandse figuren (Amster
dam/Antwerpenn 1960) deel I, 59-67, citaat op 59.
744 Gerard Brom, Cornelis Broere en de katholieke emancipatie (Utrecht/Antwerpen 1955); Gerard Brom,
AlberdingkAlberdingk Thijm (Utrecht/Antwerpen 1956); Gerard Brom, Alfons Ariëns (Amsterdam 1941) twee delen
Bromm schreef overigens ook, voor de oorlog al, een korte schets over Schaepman. Gerard Brom, Schaepman
(Haarlemm 1936).
755 Het biografisch genre is tot de dag van vandaag populair gebleven in katholieke kring, getuige bijvoorbeeldd een reeks van biografieën over enkele negentiende-eeuwse Nederlandse bisschoppen en de vuistdikke
biografiee van Michel van der Plas over Alberdingk Thijm. J.M. G\\sen, Joannes Augustinus Paredis 1795-1886
bisschopbisschop van Roermond en het Limburg van zijn tijd (Assen 1968); P.B.A. Melief, Joannes van Hooydonk.
ApostolischApostolisch administrator en vicaris van het vicariaat Breda, eerste bisschop van Breda 1827-1853-1867 (Til
burgg 1987); J.W.M. Peijnenburg,/o<ïH«« Zwijsen, bisschop 1794-1877 (Tilburg 1996); Michel van der Plas, Vaderder Thijm. Biografie van een koopman-schrijver (Baarn 1995). Een niet minder bewonderende biografie, waarinn ook N u y e n s voorkomt, is die van Harry M.G. Prick over Alberdingk Thijms zoon Lodewijk van Deyssel,
InIn de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890 (Amsterdam 1997).

22 Nuyens in de historiografie

81 1

Dee mythe Thijm
Bromm en Rogier behoorden tot de eersten en belangrijksten die de klassieke emancipatoiree geschiedschrijving met kritiek beschouwden. Overigens is de Nijmeegsee hoogleraar Brom niet zo eenvoudig in een hokje te plaatsen. In zijn onverbloemdee taalgebruik doet hij soms denken aan Rogier, ook daar waar het gaat om
eenn kritische beschouwing van de eigen, katholieke traditie. Tegelijkertijd was
Bromm echter een apologeet van onversneden snit. n Brom was altijd aan het getuigen,, of het nu ging om de heerlijkheid van zijn geloof of over zijn idealen als geheelonthouder.. In velerlei opzicht was de zelfbewust optredende Gerard Brom
eenn wereldvreemde idealist, groot geworden in de cultuur van de jaren twintig van
(inn de woorden van Rogier) "frisse sport en vrije zomerkampen (...) stralend achterr zijn glas spuitwater en op sandalen reidanste op mandolinegetokkel".77 In al
zijnn boeken lag de katholieke apologie er dik bovenop, zeker ook in de hierboven
genoemdee biografieën over 'zijn' katholieke voormannen, die hij allen zeer bewonderde.. De apologetische strekking bleek nog het duidelijkst uit wat misschien
zijnn belangrijkste werk mag heten: Romantiek en katholicisme in Nederland. In
ditt tweedelige boekwerk bracht hij "de boodschap van een verrijzenis".78 Zijn beschrijvingg van de toenemende belangstelling voor de geschiedenis van de Middeleeuwenn aan het begin van de negentiende eeuw, viel niet toevallig samen met de
oplevingg van het katholicisme in diezelfde tijd. Hij zag deze nieuwe katholieke
ontplooiingg als een herleving van de gouden tijd van het katholicisme in de
Middeleeuwen,, een tijdvak waarmee de negentiende-eeuwse katholieken zich
volledigg identificeerden.
Rogier,, maar zeker ook Brom, blijken in hun kritische zucht niet minder apologetischh dan hun negentiende-eeuwse voorgangers. In zijn geschiedschrijving van de
Katholiekee Universiteit Nijmegen formuleerde Jan Brabers het als volgt: Rogiers
oeuvree "vormt een schoolvoorbeeld van verzuilde geschiedschrijving, maar dan wel
inn een specifieke variant: de kritische."79 In de op zich zelf respectabele strijd tegen
dee negatieve kanten van de verzuilde historiografie, waarbij zij overigens te maken
kregenn met felle oppositie, creëerden Rogier en Brom namelijk hun eigen mythischee beelden. Vooral de mythe die rondom de negentiende-eeuwse katholieke voormann J.A. Alberdingk Thijm werd gevormd, springt daarbij in het oog.80 Thijm werd
766 Vergelijk Luykx, 'Consensus en conflict in de weteschappelijke beeldvorming over het Nederlands katholicisme',, 48-49.
7777 L.J. Rogier, 'Herdenking van Gerard Brom. 17 april 1882-30 november 1959', in: L J . Rogier, Terugblik
enen uitzicht. Verspreide opstellen (Hilversum/Antwerpen 1965) deel II, 381-420, aldaar 392-393. Biografisch
overr Brom zie zijn door Jan Roes en Paul Luykx bezorgde autobiografie Een katholiek leven (Baarn 1987).
Naarr aanleiding hiervan schreef Peter Sierksma zijn 'Eenzaam in het land der letteren. Besprekingsartikel over
Gerardd Brom. Een katholiek leven', in: Leidschrift. Historisch tijdschrift 5 (1988) 105-114. Zie ook Paul Luykx,
'Verzuilingg en biografie. Gerard Brom tussen idealisme en werkelijkheid', in: Paul Luykx, Andere
katholieken.
OpstellenOpstellen over Nederlandse katholieken in de twintigste eeuw (Nijmegen 2000) 133-150.
788 Gerard Brom, Romantiek en katholicisme in Nederland (Groningen/Den Haag 1926) twee delen, deel I, xi.
799 Jan Brabers, Proeven van eigen cultuur. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998.
Deell:Deell: 1923-1960 (Nijmegen 1998)312.
800 Over de 'mythe Thijm' zie: J.A. Bornewasser, 'De oriënterende kracht van Alberdingk Thijm. Katholiekee cultuur in Nederland tussen identiteit en integratie', in: G.A.M. Beekelaar (redactie), Tussen isolement en assimilatie.similatie. Katholieken en het hedendaagse culturele klimaat (Baarn 1989) 11-30, met een kritiek van Willem
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daarinn gemaakt tot een legende, wiens invloed in het negentiende-eeuwse gedachtenlevenn bepaald overschat is.s' Deze mythe is daarom zo interessant omdat Nuyenss er het voornaamste slachtoffer van zou zijn.
Voorr Rogier was Thijm de erflater van een stroming waarin hij zichzelf thuis
voelde.. Hij zette zich in voor een vorm van 'open' of 'humanistisch' katholicisme
diee hij al bij Thijm meende te herkennen. Voor Brom en Rogier was Thijm een bewonderenswaardigee figuur en een verfijnde estheet bovendien. Hij was een kosmopoliett die zich niet opsloot in de bedompte achterkamertjes van de katholieke
cultuurr maar volop meedeed aan de Nederlandse nationale cultuur, op voet van
gelijkheidd met liberalen en protestanten tegelijk. Daarin wilden zij Thijm navolgen.. Thijm was een figuur om zich mee te identificeren. Nuyens daarentegen was
voorr hen niet veel meer dan een noeste werker. Als katholiek historicus in de negentiendee eeuw was Nuyens zeker de juiste man op de juiste plaats. Maar een man,
waaroverr Gerard Brom ooit schreef dat hij "levenslang zo'n natuurlike groei vertoondee als een knoestige knuppel",82 een man met veel esprit was hij blijkbaar niet.
Volgenss Brom was dit maar beter ook: "In zekere zin is 't een geluk geweest dat
Nuyenss weinig of geen ideeën bracht (...) Nodig was materiaal en nog eens materiaal,, massief genoeg om met de druk van een dommekracht de dwaling op te lichten."811 Zijn conclusie vatte hij samen in een scherp oordeel: "De arts uit de streek
wass een stoere, maar tamelijk logge figuur zonder humor of fantazie'V4 Rogier,
diee veel bewondering had voor Gerard Brom, was het hier volledig mee eens. Ook
zijnzijn conclusie was: "Fantasie en esprit moeten hem wel geheel vreemd zijn geweest".855 Naar Rogiers mening ontbeerde het de "boerse" Nuyens aan de "stijlvollee verfijning" die zijn kosmopolitische vriend Thijm wèl kenmerkte.
Hett beeld dat Brom en Rogier van Nuyens schetsten als van een plattelandsman
zonderr enig esprit, vindt voor een belangrijk deel zijn oorsprong in de schoot van
dee familie Thijm zelve. Het was Lodewijk van Deyssel, Thijms luidruchtige jongstee zoon Karel (1864-1952), die het beeld het eerst schetste in een uitgesponnen portrett van zijn vader. Het kostelijke portret is klassiek geworden. Hij publiceerde het
inn 1892, in het tijdschrift Nederland, op een tijdstip toen Nuyens nog leefde.86 Inte-

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

877
888
899

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

955 Voor Geyls opvattingen over Nuyens en Thijm zie: P. Geyl, 'Opkomst en verval van het Noord-Nederlandss nationaliteitsbesef', in: P. Geyl, Kernproblemen van onze geschiedenis (Utrecht 1937) 1 -22, voor de citatenn aldaar met name 19-20. Overigens blijkt uit de briefwisseling Gerretson-Geyl dat Geyl Nuyens behandeldee op colleges voor candidaten. Zie Geyl aan Gerretson, 12 mei 1939, afgedrukt in: P. van Hees & G. Puchingerr (redactie), Briefwisseling Gerretson-Geyl. Deel III: 1935-1940 (Baarn 1980) 278.
966 Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland
in de 16e en 17e eeuw, deel I, 490. O p
Nuyens'' pionierswerk v o o r d e geschiedschrijving over de middengroepen wijst bijvoorbeeld J.J. Woltjer, 'Het
beeldd vergruisd?', in: Vaderlands verleden in veelvoud. 31 opstellen over de Nederlandse geschiedenis na 1500
(Denn Haag 1975) 172-181, aldaar 177.
977 G.C.W. Gorris, 'Nuyens, Willem Jan Frans', in: De Katholieke Encyclopaedic (Amsterdam 1937) deel 18,
726-727. .
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Wanneerr wij de hedendaagse katholieke historiografie tegenover de oude apologetischee richting plaatsen, dan treft vooral de kritische toon. Het is de voltooiing
vann een emancipatieproces dat was ingezet met Rogier en waarbij steeds meer afstandd werd genomen van de eigen wortels. Het is opvallend hoe kritisch de katholiekee historici zich uitlaten over de eigen geschiedtraditie en dan met name
overr Nuyens. A.E.M. Janssen schrijft bijvoorbeeld over Nuyens dat "de man met
eenn overhaaste, kunsteloze, ja slordige zeggingstrant weinig of geen ideeën"
bracht.. O p een andere plek schrijft hij dat Nuyens' historiebeschouwing "op de
keperr beschouwd, het formaat [heeft] van een medisch receptenblaadje".9* Volgenss zijn katholieke collega Bornewasser laten Nuyens' geschriften en correspondentiee "de indruk achter van gelovige verabsolutering" al schrijft hij dat Thijm en
Nuyenss wel degelijk oog hadden voor de "bedenkelijke kanten" van het negentiende-eeuwsee ultramontaniseringsproces.^
Inn het voetspoor van Rogier zien nog steeds veel historici van de huidige generatiee katholieken voor zichzelf vooral een ontmythologiserende taak weggelegd.
Mett grote nadruk wordt afstand genomen van al te vrome interpretaties van het
katholiekee verleden. Vooral het werk van J.R de Valk dient in dit verband genoemdd te worden. Hij schreef onder andere over de relatie tussen de Nederlandse
kerkprovinciee en Rome en over de heiligverklaring van de martelaren van Gorcum.10CC De eerder genoemde A.E.M. Janssen ontmythologiseerde op vergelijkbare
wijzee de vriendschap tussen Alberdingk Thijm en Nuyens.101 Terwijl het in de ouderee 'Roomse' geschiedschrijving bon ton was om te benadrukken dat de beide
emancipatorenn van het eerste uur schouder aan schouder streden voor hun nobelee doel maakt Janssen duidelijk dat er wel degelijk spanningen en onenigheden waren.. Men wil demonstreren dat de geschiedschrijving met behulp van een wierookvatt definitief uit de tijd is geraakt.
Tochh is hier een paradox. Het zijn en blijven vooral katholieken die zich met
Nuyenss hebben beziggehouden, hoe kritisch ook. Op zich is dit niet verrassend.
Opp vergelijkbare wijze wordt ook het liberale verleden met name door hedendaagsee geestverwanten onderzocht (Leiden en Groningen), beheren protestanten
hett protestantse erfgoed (de Vrije Universiteit in Amsterdam) en is Jan Romein
voorall aan de Universiteit van Amsterdam een favoriet onderzoeksthema. Vrou988 A.E.M. Janssen, 'Toewijding, vakkundigheid en bezieling. De beoefening van de geschiedenis van het
Nederlandss katholicisme in vogelvlucht', in: Marit Monteiro e.a. (redactie), De dynamiek van religie en cultuur.tuur. Geschiedenis van het Nederlands katholicisme (Kampen 1993) 302-320, aldaar 305.
999 Bornewasser, 'Geschiedbeoefening en katholieke geloofsovertuiging', 34.
1000 J.P. de Valk, 'Meer Hollands dan Paaps? De Nederlandse kerkprovincie en " R o m e " in de tweede helft
vann de negentiende eeuw', in: Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland 27 (1985) 140156;; J.P. de Valk, 'Van herder tot koning. H e t beeld van de paus bij de Nederlandse katholieken in de XlXe
eeuw',, in: Documentatieblad
na 1800 13(1990) 11-31; Hans de Valk, 'Nationale of pauselijke helden? De heiligverklaringg van de Martelaren van Gorcum in 1867', in: Trajecta 6 (1997) 139-155. In 1998 promoveerde De
Valkk op een bundeling van zijn belangrijkste artikelen: Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussensen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme, 1815-1940 (Nijmegen 1998).
1011 A.E.M. Janssen, 'Thijm en Nuyens: over een esthetisch en moreel beproefde vriendschap', in: P.A.M.
Geurtss e.a. (redactie),//!. Alberdingk Thijm 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw (Baarn 1992) 233263. .
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wengeschiedeniss wordt vooral beoefend door feministisch geïnspireerde historicae,, zoals bijvoorbeeld het proefschrift van Maria Grever over Johanna Naber
duidelijkk maakt.102 Zoals gezegd, dit alles is niet verrassend. Iedere historicus
onderzoektt immers het verleden waar hij of zij zich het meest mee verwant voelt.
Ditt heeft echter als paradoxale gevolg dat de hedendaagse kritische geschiedenis
vann de geschiedschrijving nog steeds eerst en vooral 'verzuilde' geschiedschrijving
is.. De hagiografie werd vervangen door een soms al te kritische afrekening met het
eigenn verleden. De kritische generatie presenteerde in feite het spiegelbeeld van de
ultramontaansee verheerlijking en zat daarmee nog net zozeer gevangen in het
oudee beeld als de generatie waartegen zij zich zo afzette.103 Vandaar de soms al te
kritischee woorden die aan de voormalige katholieke voormannen worden gewijd,
enn waarvan Nuyens in wezen het slachtoffer is geworden. Illustratief voor deze
'moderne'' benadering, in het voetspoor van Rogier, is het werk van J.A. Bornewasserr (1924). Deze belangrijkste leerling van Rogier is op een bepaalde manier de
laatstee grote katholieke emancipatiehistoricus. In een reeks van kwalitatief hoogstaandee en scherpzinnige analytische essays heeft hij zich beziggehouden met de
katholiekee identiteit in de negentiende en twintigste eeuw. De stukken zijn geschrevenn vanuit een persoonlijk katholiek engagement, een betrokkenheid die geïmpregneerdd is door zijn eigen levensgeschiedenis als zoon van een katholieke
dorpsonderwijzer.. Bornewasser is altijd een 'katholieke jongen' gebleven. Hij is
gepoktt en gemazeld in een periode toen de verzuiling nog het belangrijkste kader
vormde.. Tegelijk maakte hij het proces van ontzuiling mee, waardoor hij als historicuss met empathie kon terugblikken op zijn eigen roots. Het Nederlandse emancipatiekatholicismee was zijn hoofdthema. Voor de buitenwacht stond Bornewasserr bekend als de belangrijkste katholieke historicus van zijn generatie, en werd
onderr die noemer meermalen gevraagd in besturen of voor artikelen en gedenkboekenn over de geschiedenis van het katholicisme.104 Hoe kritisch Bornewasser
ookk was over Nuyens, hij bleef hem zien als de vader van de katholieke geschiedschrijvingg waarvan hij zichzelf een onderdeel wist.123 In dat verband is ook opvallendd wat hij ooit over zijn leermeester Rogier schreef: "Als historicus van het
Nederlandss katholicisme werd Rogier de wetenschappelijk gecorrigeerde, verdieptee en van een reeks van nuanceringen voorziene Nuyens."106 Niet Gerard
Bromm was de laatste emancipatiehistoricus, zoals Rogier meende,107 het is Bornewasser. .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

